


Arbeidadel,se tronkowerheid

Dirkgee
l

pad no inbraak

GROOT konflik dreig weens die regering se
weiering omdie oorspronklikegrond vandie
3,5 rniljoen slagoffers van gedwonge ver-

, skuiwings in die land, aan hulle terug te gee.
Talle van die slagoffers van die grondbesit
wette het algese dat hulle, ondanks die rege
ringsestandpunt, na''hul grand"gaan terugkeer.

Die Witskrif op grondhervorming watdie
week in die parlement ter tafel gels is. se
spesifiek: "Die regeringis van mening dat 'n
program vir die teruggee van grond aan indi
vidue of gemeenskappe wat gedwing is om
hulle grond te verlaat as gevolg van vorige
beleide ofhistoriese redes,nie uitvoerbaarsal
wees nie,

"Buiten die groot potensiaal vir konflik
: ~rent aanso 'n program,sal oorvleuelende

eenstrydige eise op sulke grond, sowelas
,"nlierpraktiese probleme,dieuitvoering daar

baie moeilik, indiennie onmoontlik nie,

DIRK COEZEE en ~\twee seuns moos die
week inderhaasuit hulleLondense woonstel
padgee omdathul1e glohullewens wordbedreig.
Die ANC het diegesinbeveel om pad te gee_
en 'n veiliger heenkome tevind. '

Vroeer vandeesweek het iemand probeer
om by die Coetzee's se woonstel in ~ntraal

Londen in te breek, Coetzee het die man
betrap terwylhybesig wasomdie deur oopte '
breek. Die manhetweggehardloop.

-Die inbraakbyCoetzeese woonstelvolg 'n
dag nadat iemand by woonstel nommer 454,
ingebreek het, Niks is gesteel nie. Coetzee se
woonstelnommer is 445.

Coetzee ensytweekinders het Woensdag
na 'n onbekende bestemmingvertrek en het
opdrag gekryomniemet mense te skakel wie
se telefone dalkmeegeluistermag word nie.
Karin Coetzee,Dirksevrou, se Dirk het haar
laat weet dat hy haar in die vervolg van 'n 
betaaltelefoongaan skakel. .

'n ProbleemrondomCoetzee seveiligheid
,hetontstaannadatM-Netkortnadieuitspraak
van regter JohanKriegler'n televisieprogram

oorhomuitgesaai het waarindienaamvan sy
woonstel op die programverskyn het. Die
ANC wasbaie ontsteld daaroor.

Intussenhet dit bekend geword dat 'n ge
wese lid van die binnelandsestreek van die
BSB, Ferdi Barnard, Londen vanjaar vir 'n
maandmet 'n valse paspoortbesoekhet, Die,

, operateur is 'n veroordeelde moordenaar. Daar
is geenaanduidingof sybesoekenigsins met
Coetzeeverband hou nie, maardit is bekend
dat die BSB hom as 'n verraaier beskou.

Die besturendedirekteurvan dieBSB, Joe
Verster, het in sy getuienis voordie Harms
kommissie die skuld vir dieontblotingvandie
BSB op Coetzee geplaas en gese dat dit as
gevolgvan sy onthullings wasdat die polisie
BSB-lede gejag..en toegesluit het.Die polisie
het probeer om die soeklikvan hulself af te
kry, het Verster gese.

Daarwas verlede jaar reeds 'n aanslag op
Coetzeese lewe toe onbekende moordenaars
'n pakketbomaanhom inLusakagestuur het,

-Coetzee hetgeweierom diepakkie in ontvangs
te neemen rot is teruggestuurna Suid-Afrika

I

waardit 'n Johannesburgse prokureurgedood
het.

Londenisnognooit as 'n veilige skuilplek
vir Suid-Afrikaanse uitgewekenesbeskou nie,
Beide die BSBen dieveiligheidspolisie beskik
oor die vermoe om in buiteland, insluitende
Londen,op tetree.Die BSB het yslike bedrae
geldna die buiteland oorgeplaas en hetkan- ,
toredwarsoorEuropa gehad.

Daar is tans 'n vermeende sluipmoorde
naar van die BSB wat glo in Londen skull.
Noel Robey, gewese lid van die BSB wat
volgensregterLouis Harms waarskynlik be
trokke was by die moord op dr Fabian en
FlorenceRibeiroin 1986, het verledejaar na
die buiteland gevlug toe die BSB sy optrede
begin ondersoek het, Daar is altesame R30
000 na sy rekening oorgeplaas,

Die veiligheidspolisie self was by die
bomontploffing bydie Londense kantore van '
die ANC in 1982betrokke toe hulleplofstof
nadiesaboteurindieBritsehoofstadgesmok
kelhet.

• JACQUES PAUW
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Gevangenes werk onder toeslg In die Pretorla-clleretuln... rehabiDterend of vemederend?

,Otis wil graag hejy moet die pad van vreeslose joernalistiek .
saam met ons loop. En die beste manier om dit te doen, is om in'
te teken op Vrye Weekblad sodat dit by jou huis afgelewerofper

'pas aangestuur kan word.
Die tyd daaruoor is nou, want binnekort gaan ons die

verkoopprys m.oet verhoog. Tot dan het ons 'n baiespesiale
tianbod: R57 vir 'n j aar (gewone prys: R75); enR30 vir ses

maande (gewone prys: R40). Dit sluit A VB in aflewenngskoste·
in. Vul dus dadelik die vorm in en stuur aan: Vrye ~eekblad

Verspreiding, Posbus 177, Newtown 2113.
r----------------------,
I Ekwi! op Vrye Weekblad Inteken vir: I
I II Twaalfmaande 0 sesmaande D I
I ' en sluffhierby 'n fJek/poswissel vir R in. I
I Naam I
I Ad~s I
I I
I IL~__~ ~

DAARDIE mense met die donkergroen uni
forms wat mens somsin groepe in parke sien
spiten skoffel,watdielanggras korthou indie
begraafplase enopskoolterreine werk,is mense
wat tronkstrafuitdien - enas deel van die straf
in openbareplekke kan werk,

Die mense werkteen 'n loon van R2 per
dag gedurende die week en Rl per dag op
Saterdae. . - -,

Wit gevangenes kom egter nooit, of baie
selde, in die openbare oog. Nietemin se die
DepartementvanKorrektieweDienste dathy
geenonderskeid tussen witen swartgevangenes
maak nie.

Volgens maj Wena Greyling van die de
partement kanswarten wit gevangenes kies
of hulle in openbare plekke wil werk of nie.
"Hulle is onder geenverpligtingom buitedie
gevangenis te gaanwerknie," ,

Tot verlede jam- nog het gevangenes,' of
"bandiete" soos hullealgemeenbekendstaan,
ook as goedkoop arbeid op plase gewerk,
maar sedert Julie verlede jaar word dit nie
meer toegelaatnie. '

Volgens die Wet op Gevangenisse van
1959 is dit statuter deel van die Gevangenis
diens se werk"om sover doenlik, sodanige
behandelihgopveroordeelde gevangenestoe
te pas as wattothulverbeteringen rehabilita
siemag leienomhulleingewoontes vanvlyt
en arbeid op te lei". '

Hoewel sielkundiges en akadernici meen
dat gevangeneswatin dieopenbaar werk, die
ervaring "vemederend en nie-rehabiliterend"
vind, se die Departement van Korrektiewe
Dienste, wat gevangenisarbeid hanteer, hy
plaas die fokus op "opleidingmet die oogop
uiteindelike herinskakeling by diegetreeIJSkap".

ProfRexvanVuuren van die departement
van Sielkundeaandie Universiteitvan Preto
ria het intensiewe navorsing .gedoen oor

gevangenessebelewenisvanaanhouding.Hy
meendatarbeid, "met dieuniformen 'n kaal
geskeerdekop 'n baie vemederende ervaring
vir gevangeneskan wees",(Diedepartement
se egterdit is nie sy beleidomgevangenes se
koppete skeer nie.) .

''Menssalsekernooitdaarvan kanwegkom
nieomdatdie samelewingvergelding vereis 
veroordeeldes kan nie somaklikskotvry van
hul dade afkom nie," se Van Vuuren. Die
werk wat gevangenes in die openbaar doen,
pas volgens hom in by die sieningvan straf
maatreels,

Hy staan ander vorms van strafmaatreels
vooromdatdie verskyningvangevangenesin
dieopenbaarhulle nie rehabiliteer nie, "maar
net verneder",

"Gevangeneswat indieopenbaarwerk, is
baie kwesbaar vir vernedering - wat nie 'n

positiewerehabilitasie-maatreel isnie,"sehy.
'nSielkundige,wat omprofessioneleredes

naamloos wil bly, se gevangenes wat in die
openbaar werk, is blootgestel aan "viktimi
sasie wat 'n baie negatiewe invloed op die
gevangenese selfbeeldkan he".

Hy meenegter indien gevangeneskankies
of hulle in die openbaar wil werk of nie,
behoorthulletoegelaatteword omdittedoen.

VolgensdieDepartementvanKorrektiewe
Dienste word gevangenes net beskikbaar gestel
vir werk aan "staatsinstellings, provinsiale
administrasies, plaaslike owerhedeenstaats
ondersteunende instansies indiendaar 'n tekort
aan werkgeleenthede binne die gevangenis
opsetis".

Gevangenes kan egter ook aan privaat
huurdersuitverhuurword..

Die geldwatdie gevangenis vir diearbeid
vanprivatemense en staatsinstellings ontvang,
word volgens' die departement in 'n
"staatsinkomste-rekening gestort" ennie aim
diearbeider selfbetaal nie.

Die departement se ot'k dat· vroulike
gevangenes"in geen omstandighede toege
laatword om buite die voorgeskrewe grense
van die gevangenis waarin hulle aangehou
word. te werknie".

AIle gevangenes word ook nie toegelaat
om in die openbaar te werk nie. Hulleword
gekeurvolgenshul oortredings en dievonnis
wathulle opgele is.

DieDepartementvanKorrektieweDienste
se dat "ledigheid Olider gevangenes omus
stimuleeren totbendebedrywighedeen ander
afwykende gedragsvorms aanleiding gee".
Volgens die departement is dit daarom belangrik
om werkgeleenthede beskikbaar te stel "om
hul konstruktiefhesig te hou en opte lei vir
uiteindelike suksesvolle herinskakeling" by
diegemeenskap.

Of dit weIdiegeval is. is nie duidelik nie.
Boere, watnaamlooswi! bly,watjare lank

gebruik.gemaak het van gevangenes-arbeid,
se dat werkers in die gevangenis blootgestel
word "aan te veel kriminaliteit" en' dat die
tronk-ervaring "beslis nie mense rehabiliteer
nie".

• PEARLIE JOUBERT

~........ak,'
'3rondregte-groepe soos dieTransvaalRural
ion Committee (Trac)en die Association

r- -RuralAdvancement(Afra), wat lankalmet
die verplaasde gemeenskappe werk,

waarsku egter dat die weiering om aan die
ise seregmatigeeisete voldoen en omdie

b_~.lCiedkundige onregte van apartheid aante
-ek, totemstige konflik gaan lei.
Iulle se die houding stuur die regering in

die rigting van 'n onafwendbarebotsing met
talle gemeenskappein Natal, Transvaal endie
Oos-Kaapwat reedsbeginhet omhul weerop
die grond te vestig waarvanhulle verskuif is.

RichardClarey, direkteurvanAfra inNatal,
se die regeringhetmetdieweiering diegrond
slag vir groot onsekerheiden konflik gele.

Hy se daar is 103 gewese vrye erfpag
, gemeenskappe in Natal.In die laaste tydwas

daar groot verwagting onder hulle dat die
regering hulle eise souerken, enook 'n toene

ide opgewondenheid oor die terugkeerna
Ie grond.
Die Roosboorn-gemeenskap het al van
kheni begin terugtrek na Roosboom naby

I <dysmith, die Charlestown-gemeenskap
Ian om teen 30 April hulle grond terug te

""gin neem,en dieCriemen-gemeenskapteen
MeL Dit is 'n totaal van omtrent 40 000

.nse, envolgensClacey gaan die getalgroei,
"Die mensegaanterugkeer,of die regering
IVan hou of nie, veral noudat hulle meen

n"ar is geen ander uitweg nie,"se hy,
In die Oos-Kaap en Transvaal is daarook

•erskeie gemeenskappe wat reeds besluithet
om na hullegrond terugte keer.

Dit sluitdie Fingo's van die Tsitsikamma
in wat noudie verkoop van hulle grond deur
wit boere beveg. Die Witskrif maak geen
voorsiening vir enige vergoeding vir ge
meenskappe soos die as die grond privaat
verkoop word nie.

Trac se dit is skandelik dat die brutale
erfenis van die beleid van gedwonge ver
skuiwings,wat meerasdrie miljoon mense in
die laastedertig jaar vanhulle grond ontneem
en verarm het, nou deurwetgewing verskans
gaan word.

''Baie gemeenskappe wat hulle transport-
akte sonder voldoende kompensasie verloor

,het, of watmet minderwaardigegrond indie
tuislande tevrede moes wees, het in die era
van herv-orrning verwag dat hul regverdige
grondeise in die Witskriferken sou word.

"Die grond blyinbaiegevalle in regerings
hande. Beteken die nuwe wetgewing dat hul
grond nouprivaat verkoopgaan word of oor
gegee sal word aan vestigingskemas?

"Dieregering meenas hy dieeise aanspreek.
kan dit groot po~nsiele. ko~ v~roorsa~
Maar onsis oortUlg asdIe geldlgheld vandie
mense se eise nie erken word nie, gaan dit
onvermydelik konflik veroorsaak sodradie
mense probeer terugkeer na die grond wat
regverdighulle s'n is." '.. .-

"Die regering se volslae welenng om die
kwessie enigsins aan te spreek.. gaan n~u

daartoe leidat gemeenskappe wat letsvaJ.1 dIe
regeringverwag het,niemeer.gaanwagmeen
in hulle duisende gaan begm terugkeer na
hulle grond."

• CHRISTELLE DE JAGER
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ANC ontstoke oar transaksie om HAUM

, - HENNIE SERFONTEIN

teur van die NHK; Joop de Looren Breyten
bach.

Oelofse het in 1964 nuus gemaak toe hy
namens die NHK die Broederbond ondersoek
het en dit onvoorwaardelik vrygespreek het
van aile beskuldigings dat dit gebeure in die
kerk en politiek beinvloed. .

Daarword gevrawaar Breytenbach skielik
. die fondse gaan kry om HAUM te koop. Die
maatskappy het ernstige finansiele probleme.
Dit skuld RSO miljoen aan Volkskas. En die
NHKhet indie laaste tweejaarRll,5miljoen
skuld afgeskryf.

Dit skyn ofregses en kerk-kringe onder 'n
ander vande1 agter die skerms betrokke is om
tot elke prys grootskaalse swart betrokken
heid in die maatskappy te keer.

Masekela se: "Die verkoop van s6 'n maat
skappy, wat sy bestaan uit die onderdruktes
maak, behoort in die ope te geskied sodat die
mense wat daardeur geraak word die kans
gegun word om dit self oor te neem.

"Dit sou immers ironies wees as ons uitein
delik 'n nuwe onderwysstelsel vir 'n nuwe
Suid-Afrika sou uitwerk terwyl die skool
boeke vir swart kinders nog steeds deur die
selfde blankes aan 'n swart markvoorgeskryf
en verkoop word, om hulle self daardeur te
verryk."

uitgewers het alleenreg opsekere dele van die
skool- en onderwysmark. Dit maak boeke
baie duur, veral vir swart onderwys.

"Sommige uitgewers is b1ykbaar indirek
betrokke by die produksievan papier, 'n ander
monopolistiese praktyk wat pryse hoog hou."

Eric Molobi, 'n lid van die NECC, se di6
organisasie gaan die verkoop van HAUM
ondersoek,

Die omstandighedevandie verkoop aan IT
Breytenbach, een van dieHAUM-direkteure
en ondersteuner van die KP, is erg omstrede.

Onlangshet 'n konsortium, wat onder andere
Frederik Van Zyl Slabbert, mede-direkteur
van Idasa, en die joemalis Harald Pakendorf
insluit, 'n aanbod gemaakom HAUM te koop.

Die konsortium wou diemaatskappy oop
stel en aandele op grootskaalaan swartmense '
beskikbaar stel. .

Maar uit die bloute is 'n aanbod van Brey
tenbach deurHAUM aanvaar,ANC-kringe is
verontrus vanwee die houvas van die konser
watiewe NHV op die swart skole-mark.

Die meeste van die agt direkteure is voor
ste figure in dieNHK:Jan Oelofse,besturende
direkteur van HAUM en ouderling; DJC van
Wyk, predikant ~n redakteur van die NHK
mondstuk; Bart Oberholzer,vorige hoof van
die kerk en professor in die teologie; JC de
Lange, predikant; L de Munnik, administra-

DIE ANC en die National Education Crisis
Committee (NECC) gaan die onlangse "ge
heimsinnige" verkoop van HAUM·uitgewery
~ met 'n groot inkomste uit die staatse swart
skoolboekmark - aan 'n ondersteuner van die
KP, ondersoek.

HAUMbehoorteffektiefaan dieNederdu
itseh Hervormde Kerk (NHK), die verkramp
stevan diedrie Afrikaansekerke,berugvirdie
rassistiese Artikel 3 waarvo1gens swart men
se lidmaatskap van die kerk verbied word.

Die twee organisasies gaan die regering
vra om in diehuidige oorgangsfaseonmiddel
lik die monopolistiesepraktyke, waardeur sekere
uitgewersmaatskappye ekslusiewe beheeroor
dele van die onderwysmark het, te beeindig.

Barbara Masekela, voohnalige ANC-di-
. rekteur van kulturele sake, se: "Diegebeure

rondom die verkoop van di6 maatskappy is
maar 'n voorbeeld van wat op grootskaal by
sekere uitgewersmaatskappye aandiegang is.

.''Watonsdringend inSuid-Afrika benodig,
is die anti-trust wetgewing wat in die VSA
bestaan. Die regeringmoet die houvas van
sekeremonopolistiese uitgewers be!indig. Party

If-yry~~eekbla~ ve,rskyn nie Op Vrydag 29 Maart nie. Di~ JIi
;,week daarop wag'd~ar ~n"groot verras,sing op ons lesers!~'

Magnus en seun goon Bordertoe...
WAT onbetwis is, is dat die minister van ILkk tit·.' groepe vir suIke besoeke. Op hierdie besoeke
Verdediging,genlMagnusMaIan,ensy oudste n. e er POr YJIe' word voorligtings oor die heersende veilig-
seun, Andre,op di6 se 21e verjaardag in1988. '. heidsituasie en -omstandighede gegee, oor
permilitere vliegtuigna dieSAW-basis Vhembe die werking en die organisasie van die Weer-
naby Messina gevlieg het metAndre se gaste fib - k? magin die bepaalde Kommandementsgebied,
aanboord.· 0 n amps esoe oor omgewingsbewaring ('n saak wat die

Dit is ook onbetwis dat die groep vier dae . '. • minister en die SAW na aan die hart Ie) en
daar oorgebly het en toe teniggevlieg is. natuurlewe.

Non is die vraag: was dit 'n viering van voorberei en soldate het die plek opgepas. weI oordie tyd plaasgevindhet. Die groep het 6. Dit gebeur ook dat mev Malan op som-
Andre Malan se verjaardag waar die drank Landrovers, haelgewere en R4's is tot die heen en weer saam met genl en mev Malan rnige sulke besoeke vroue van Weermaglede
gevloei het, of was dit 'n regmatigeampsbe- gaste se beskikking gestel om te jag. gereis.vanaf Lugmagbasis Swartkop. Dit het in die besondere gebied toespreek.
soek deur sy pa waar "oorwegendkoeldrank Op Saterdag 30 Julie het genl Malan hom saamgeval met hulleseun se 21e verjaarsdag. 7. Vhembe 1een hom uitstekend tot bo-
genuttig is"? by die groep aanges1uit.Die volgende dag is 3. Wat be1angrikisen in perspektiefgehou genoemde doelstellings. In die onderhawige

Vrye Weekblad het sy bron se weergawe hulle per Lugmag-vliegtuigterug na Water- moet word, is dat hierdie besoek, soos baie geval was 'n groep jongmense die teiken-,
virkommentaar aan Malan seperswoordvoer- kloof. ander met bepaalde teikengroepe, p1aasge- groep. Hulle is voorgelig oor veiligheid, infi1-
der,Das Herbst, gestuur en 'nvolledigeverkla- Nou die vrae: vind het ooreenkomstig en binne bestaande trasie oor die grens, oor die omgewing en,
ring terug ontvang. 1. Het 'n vliegtuig van die Lugmag inder-: beleidsriglyne, regulasies en tesourie-mag- spesifiek oor die argeologiese opgrawings in'

Hier is Vrye Weekblad se vrae, gevolg daadopdie betrokke dagburgerlikegastevan tiging. Om die rede is dit amptelik. \ die gebied.. Voorligings in die verband is' .
deur Herbst se antwoorde. Oordeel self. genl Malan of sy seun van Waterkloof na 4. Vhembe is.nie die enigste plek in die opvoedkundig en motiverend van aard. So:

Ons het inligting dat 'n Viscount-vliegtuig Messina geneem? land waarheen die Minister gereeld teikenge- wordmense ook vir bv diensplig gemspireer. I

van die Lugmag op 28 Julie 1988 van die 2.Hetso 'ngroep tussen28 en 3IJulie 1988 hore neem of geneem het nie. Hy besoek, 8.By die geleentheidhetgenlMalanuitdie:
Waterkloof-Iugmagbasis vertrek het met 25 by Vhembe tuisgegaan? soms verskeie kere per jaar, plekke aan die ' aard van die saakookgesprekmet lede van die.
burgerlikes aan boord. 3. Is die groep deur Weermagpersoneel land se grense metgroepe.Dit het ook tOY die betrokke .Kommandement gevoer, en is hy

Almal was gaste van die minister van van kos en drankbedien? destydse SWA gebeur. voorgelig oor die veiligheidstand.
Verdediging, genl Magnus Malan, se seun 4. Was genl Malan op 30 Julie 1988 by 5. Hierdie soort besoeke is meerdoelig. 9. Die privatekoste van bogenoemde be-
wie se 2le verjaardag dit was. Vhembe, en het hy hom by sy seun se gaste Enersyds stel dit die minister in staat om op soekisdeurdieMinisterselfgedra, watinsluit

Vrouelede van die Lugmag het die gaste aangesluit? grondvlak kennis te neem van tendense, akkommodasie, kos en drank. Oorwegend is
metkosen drank bedien totdatdie vliegtuig by 5. Watis dieWeermag se beleid tenopsigte probleme en situasies, Verder spreek hy die koeldrank genuttig. Die minister het volle
die lugmagbasis by Messina geland het, van sulke private onthale? militer-bevelvoerders, offisiere, kommando- magtiging- om militere vliegtuie binne
, VanafMessina is die gastemet bussies van . Hier is Herbst se (onveranderde) ant- lede en lede van diepubliek, bv grenseboere - voorgeskrewe riglyne te gebruik.

die SAWna Vhembe, die SAWse plaas digby woord namens sy minister: toe oor militere en veiligheidsake. Daama 10.Daar is geensins op wild gejag nie. Wat
die grens van SA, Botswana en Zimbabwe 1.U inligtingoorbogenoemde isnie in aIle word die geleentheid geskep vir wisselwer- weI gebeur het, is dat, as deel van opleiding,
geneem. Op pad is hulle weer van drank opsigte korrek nie. Ek: wil dit graag vir u in king tussen die militer op die grond en die teikenskiet plaasgevind het. Dit het, soos al-
voorsien. behoorlike perspektief plaas, bepaaldeteikengroep. Parlementariers van alle tyd gebeur, geskied onder leiding van Weer-

Op Vhembe het die gastein 'n gastehuis en 2. Dit word bevestig dat 'n amptelike be- partye, joernaliste ,van aIle persgroepe en mag-instrukteurs,
in tente gewoon. Weermagkokke het die kos soek deur gent Malan en 'n groep jongmense sakemanne, byvoorbeeld, is gereelde teiken- . - MAX DU PREEZ

. Vlok moet verduldellk, eis Van Eck' .
JAN VANECK. DP-LP virClaremont, dring ook graag hedat die saakmoet oorwaai." Van November 1990). Van Eck het ditten sterkste .
steeds aanop 'n verskoningen/ofverduidelik- Eck se hy is nog nie kennis gegee dat hy as rede ontken. Nou wil hy weet hoe die mi-
ing van dieministervan WetenOrde,Adriaan vervo1g gaan word nie. nister se antwoord strook met dieaanvanklike
Vlok - ondanks oogluikende pogings deur die . Die jongste parlementerevraag, wat Dins- redes vir inhegtenisneming, of dit steeds die
minister om hom daarvan te laat afsien. dag weer vir beantwoording opkom, is in geldige redes is - en indien nie, waarom nie,

Die geskil handel oor VanEck se inhegte- . werklikheid 'n opvolgvraag na Vlok se ant- Indien weI, hoe die redes versoen kan word
nisneming op 3 November verlede jaar in woord op 'n vorige vraagoor die kwessie, dar met Vlok se antwoord op die eerste vraag.
Khayelitsha deur die SAP. Vlok het op 12 Van Eek se teenwoordigheid die potensiaal Van Eck vra ook op grond van watter
Febmarieindieparlementop'nvraagvanVan vir onrus-voorvaIle en openbare geweldple- onrusverwante voorvalle in Khayelitsha die
Eck oor die rede daarvoor gese Van Eck het ging verhoog het en dat hy onrus opgestook offisier hom in hegtenis geneem het en of die ,
onrusopgestook.Di6antwoordstrookniemet het. Die eerste vraag aan die minister was teenwoordigheid van ANC-Iede en die leier
die aanvanklike redes deur die kommissaris waarom toegang deur die kommissaris van van die Khayelitsha Civic saam met hom tot
van polisie in die Wes-Kaap nie, en Van Eek polisie in Wes-Kaaplandgeweieris aan parle- openbare rusverstoring, wanordelikheid of
meen die aantyging tas sy integriteitas par1e- ments1edeom OuKmispad en Khayelitsha in openbare geweldplegingkon bygedrahet. Net
mentslid aan. . Novemberverlede jaar tebesoek, wie die lede VanEck is in hegtenis geneem,
:\ Lede van'die DP-koukus het ~l fluister- is wat in hegtenis geneem is en waarom. Hy is ook sover bekend die enigste Suid-
fluister bevestig dat sowel Vlok as die Wes- Net nliVan Eck se inhegtenisneming op 3 Afrikaanse parlementslid wat deur die polisie
Kaapse kommissaris van polisie, brig Flip November tydens 'n noodtoestandin die Wyn- in hegtenis geneem is en teen wie 'n dossier'
Fourie, sedert die formulering van die vraag berg-distrik, wat Khayelitsha insluit, het die geopen is. Van Eek is bekend vir sy simpa- .
naarstigprobeer "witvoetjie soek"byVanEck Jan van Eck kommissaris van polisie egter aan koerante tiekeontledingen geloofwaardigekennisvan f

en Zaeh de Beer, die DP-Ieier,wat kort na die mentere integriteit word in die gedrang ge- gese: "VanEck het 'n skare van meer as 100 die konflik tussen die veiligheidsmagte en
voorval al beswaar daaroor by die staatspre- bring as daaroprekord staan dat ek 'nopstoker mense toegespreek enmeerhet nader gestaan. "grassroots"-strukturein die townshipsen moes '
sidentaangetekenhet.Diesaakwordinparle- is. Diepolisiehethomgevraomdietoneeltever- al dikwels as bemiddelaar tussen die twee '
mentere kringe as "uiters sensitief' bestempel "Ek moet se my verhoudings metdie poli- laatenhyhetgeweier. Daama is hyinhegtenis partye optree.
en min wil enigiets vir die rekord se. sieen Vlok is deesdaebeter as tevoreen ek wil geneem." 01rye vertaling uit Cape Argus, 3 - CHRISTEllE TERREBLANCHE

Sommige se die aangeleentheid het al tot
"diepe sielsondersoek" by dieNP en veral die
SAP gelei en is 'n be1angrikeoorsaak van die .
polisie se jongste "openbare betrekkinge
aanslag".

Soverbekend het De KIerkooknog nie op
DeBeer se beswaar geantwoord Die,maar die
saak blykbaar na V10k verwys. .,'

Vlokhet di6 week vir die tweede agtereen
volgende week nagelaat om 'n opvolgvraag
deur Van Eek oor sy arrestasie in die parle
ment te beantwoord, Hy het bloot gese die
saak is sub judice. Indien dit sub judice is,
beteken dit moontlik dat die Prokureur-gene- .
neraal pas bes1uithet om VanEck te vervolg.
Maar die Prokureur-generaal se kantoor in
Kaapstad het aan Vrye Weekblad gese hulle
kan die dossier nie opspoor nie en dat die
Prokureur-generaal self nie kan onthou wat
van die saak geword het nie. .

Van Eck se: "Die aangeleentheidkan nie
begrawe word voordat die waarheid uitkom
Die. In diegeval was die redeswat aangegee is
so totaal onredelik dat ek niks minder as 'n
verskoning kan aanvaar nie. As daar 'n beter
manier is om dit in die reinete bring as met 'n
parlementere vraag, sal ek dievraag terugtrek
en 'n ander uitweg probeer. Maar my parle-

Vrye Weekblad, 15Maart 1991
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I IN SUID-AFRIKA WORD DAAR ELKE 26 SE-
I
I· <;

.KONDE~ 'N BABA GEBO)lli. TEE~ H!ERDIE .

TEMPO GAAN DIE LAND BINNE EEN GESLAG

'"'N BEVOLKING VAN 80 MILJOEN HE EN SAL

EN SELFRESPEK KAN ERVAAR WAT GELErIERD':\~

HElD MEEBRING. VROUE WAT MIDER 'VROUE

NUWE VMRDIGHEDE HELP AANLEER WAT HUL

GESINSLEWE KAN VERBETER EN EKONOMIESE

I

I
i

. ~-r
( .

DIE BEVOLKING STEEDS GROEI. DUISENDE MOONTLIKHEDE KAN SKEP WAT VOORHEEN

" .
;

i WAT SUID-AFRIKA NET SO NODIG RET
, AS MANNEKRAG.

vAN HIERDIE MENSE'!SAL STERWEND VAN '- ONMOONTLIK WAS. VROUE WAT ANDER

.
--' DIE HONGER EN ALLERHANDE SIEKTES, ON- VROUE INLIG OOR DIE NOODSAAKLIKHEID

.' DERSWAAR ARMOEDE GEBUK GAANNAMATE VAN GESONDHEID ENOOR DIE GESONDHEIDS-
i, '

DIE LAND EN SY HULPBRONNE NET NIE DIE
, I

ONDRAAGLIKE MENSELAS KAN DRA NIB. OM

FASILITEITE WAT TOT HULLE BESKIKKING IS.

MET ANDER WOORDE~ VROUE WAT ANDER

"VROUEKRAG.
DIE PROBLEEM EERS OOREEN GESLAG TE WIL VROUE HELP OM SUID-AFRIKA TEHELP. VROUE

.
LAAT BESEF DAT HULLE DEUR 'N KLEINER. VROUEVELDTOG BETROKKE TE RAAK EN

KINDSKINDERS. AS IY OOR DIE VAS-

BERADENHEID BESKIK WAT NODIG IS OM

WAT HULLE'KRAGTE; INSPAN OM 'N BETER

MORE TEVERSEKER. VIR HULKINDERS ENHUL

DAADWERKLIK BY ONS VROUE-VIR-,

,
\

OPLOS, SAL NET MOOI i:EEN GESLAG TE LAAT
i \ .

\ .

WEES~ WANT DIT IS 'N; GEVAL VANNOU OF
!
\

NOOIT. ONS HET NoD DIE GELEENTHEID OM
. \ '

lETS DAARAAN TE DOEN. MET UNIEKE KRAG.. I

II 'VROUEKRAG~ VROUE W,AT ANDER VROUE
I

I

GESIN HUL KINDERS 'N BETER KANS OP OOR- MEER BESPNDERHEDE VERLANG, SKRYF

LEWING EN 'N BETER LEWEKAN GEE. VROUE AAN: VROUEAANGELEENTHEDE, BEVOL-

WAT ANDER VROUE BEWUS MAAK VAN HOE

ONONTBEERLIK ONDERWYS EN C>PLEIDING

KINGSONTWIKKELING, PRIVAATSAK X828,

PRET9RIA, 0001.

VIR HUL KINDERS IS OM TOT PRODUKTIEWE,

GELUKKIGE VOLWASSENES OP TE GROEL o
BEVOLKINGSONTWIKKELINGSPROGRAM

, VROUE HELP VROUE OM HULSELF TE HELP.

KLERCK&WHITE, A SMTCHI & SMTCHIAGENCyn9128

. ,. , Vrve Weekblad. 15Maori 1991. ,
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Jongmense van die Rlchtersveld voor 'n tradlslonele hut

Die Richtersveldry aan die pen
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parkwilhe nie, wantsobaiestoriesworddeur
mense van buite die gebied aanhulle vertel,
Onder die stories, weet hulle te vertel, is
weddenskappe van tot RIOO dat die park
ooreenkoms nooit onderteken sal word nie.
Verderword gese dat die mensenie die park
en'n beloofde aandeel in diamantkonsessies
indiegebied kankry nie.Hulleweetnieof dit I

waaris nie,
Hulle s! voorts dat Julies nog nie in die

werklike parkgebied wasnie en Die sal weet
wat daar is om te bewaarnie,

Dieminister sa op sy beurt datdie mense
onbillike eise aan hom stel - maar wi!nie sa
watnie.Hy se 'n kommissievanondersoek is
aangestelna diegerugtevanintimidasie, maar
wou nie die naamverstreknie,

VryeWeekblad hetvasgesteldatditdieDe
Haan-kommissie is - wat eintlik ondersoek
instel na onder meer wanaanwending van
fondse deurbestuursrade. Die Huis van Vereen
woordigers se bestuursraad in die Noord
Richtersveld is pas op aandrang van die in
woners ontbind en salglodeur 'nadministra
teur vervang word.

Julies wou nie hieroor vrae beantwoord
nie. Hyhet blykbaarnogheelwat steunin die
Suid-Richtersveld.

Maar hy dring daarop aan dat die Mini
stersraad asverteenwoordigendestatutere lig
gaam die laaste se oor die park moetM. "As
julle dink dat julle met koerantberigte my
hand kan forseer, maakjulle 'n grootfout.Ek:
weier om te teken as diesuidelikegebiednie
ingesIuit word nie."

Vrye Weekblad het ook ministerPienaar
gevra of die regering 'n ooreenkoms van di~

aard openige manierkanbespoedig. Hywou
nie regstreeks antwoord nie, maar het per
skrywe laat weet dat ~reikhal!:end uitgesien
wordna die totstandkoming van diepark"•

''Ditis egterbelangrikdat dit totstandkom
metdievolste mate vansamewerking metdie
mense wat die regte op die betrokke grond
geniet,II s! hy en benadrukdat Juliesbesigis
ommetonderskeie groepeinwoners teonder
handelsodat "algemeenaanvaarbare ooreen
komstetussen hulle en die Nasionale Parke
raad getref kan word. Onderhandelinge kan
nog 'n tyd duur,"

geenprogramis Die, se Julies:"Maardit is die
inwonersselfwat dievertragingveroorsaak 
nieeknie, Ek:het di6 week:vir hullegese: Julie
verbeur R80 000 (die jaarlikse vergoeding
watin diegemeenskapsfonds gestortsal word)
deurnie totmy wysigings in die kontrak toete
stemnie."

Sedert sybeswarein November dring Ju
liesdaaropaan datdie suidelikeRichtersveld
66k deel van die ooreenkoms tussen die in
woners en die park is. Hy wil die kontrak
wysig.

Inwonersvan Noord enSuid seegterhulle
bet Iankalmetmekaar ooreengekom om nood
weidingsgebied tedeelindiennodig.Noorde
like inwonershet asdeel van die ooreenkoms
ingestemom hul vee te verminderin ruil vir
die geld in die trusttonds, Julies het aan Vrye
Weekblad gese die park sny deur die twee
gebiede, maarRobinson het daama bevestig
datdie parkuitsluitlik indienoordelike Rich
tersveld gele! is.

Die ministerwasdi6weekselfopKuboes,
waarhy dienoordelike Richtersveld se mense
laat stemhetoor sywysigings. Diemeestehet
buite stemminggebly- want, se hulle, hulle
verstaan ditnie.

Julies se hulle vertraag net die onderteke
_ning, maar verskoon syvroeere weiering op
grand daarvan dat hy nie die eerste kontrak
verstaan hetnie.

Intussenhet ledevan dienoordelike Rich
tersveld segemeenskap aan Vrye Weekblad
gese baie mense weet nie meer of hulle die

Ole mense van' die noordellke Rlchtersveld word nou 01
sedert 10 November verlede loar deur 'n minister In die
Hulsvan Verfeenwoordlgers aon 'n lyntJlegehou oor die

lot van hul omgewlng. Ole dag sou die gebled op 'n groot
fe,es tot bewarlngsgebled verklaar word - soos hulle wll

he. Maar toe weier minister Andrew Juliesom die
ooreenkoms te onderteken. Ole Rlchtersvelders verstaan

nle elntllk waarom nle - maar sonder sy handtekening
kan die plan nle voortgaan nie. Intussen, se die Inwoners,

word hul omgewing deur 'n horde besoekers
verrlnneweer. CHRISTELLE TERREBLANCHE doen verslag I

dit kry.
Die Parkeraad, wat die park begin het,

beskoudieaangeleentheid as 56 beIangrikdat
hulledieministervanNasionaleOnderwysen
Omgewingsake, mnrLouis Pienaar, di6week
in Kaapstadgaanvrabet wat noggedoenlean
word.

DrRobbieRobinson,adjunk-direkteurvan
dieParkeraad,se: "Onskoester di6ideaaldie
afgelope 18 jaar. Dit het nou internasionale
belang geword."

, Die huidige kontrakis in 'n grootmateaan
Robinsontedanke, omdathy niegehuiwerhet
ommet die inwonersvan die gebied oor hul
regteen aansprake op diegrond teonderhan
delen hullein dielangtermyn-bewaringsplan
teerken nie.

Op grondvandi6 vooruitsig hetdieinwo
ners'n feessondergelykegereelvir dieonder
tekeningsplegtigheid op 10November. Julies
het egter die aand voor.die dag laatweethy
gaannie tekenDie - omdathy na beweringDie
in die opstel vandie program geken is nie en
omdat hy nie hou van die teenwoordigheid
vansogenaamdeANC-ledeby dieverrigtinge
nie.

Sy handtekening is 'n vereiste omdatdie
grond in trustvan die Ministersraad is.

Di6 weekhethy aan Vrye Weekbladgese:
''Diepark is mos my baba, ~k moot die ree-
lingstref." .

Die inwoners s!: "Dit is ons baba, 'n na
sionale babaen 'n intemasionale baba."

Oor diefeit datdaar vier maandelaternog

Vrye Weekblad, 15Maart 1991

"Bewaring? Was jy al in Kuboes? As 'n ding
s6is datjy hom nie kanverinneweer nie, kan
jy mosnie van bewaring praatnie.",:

56 antwoordeerw Andrew Julies,minister
van Plaaslike Regering en Landbou in die
HuisvanVerteenwoordigers, toeVryeWeek
bladhom vra of hy met bewaringsbewustes
saamstem dat die kontrak virdie totstandko
mingvan die RichtersveldNasionale Bewa
ringsgebied so gou moontlik: onderteken be
hoortte word en 'n nasionale prioriteit is.

"Ja,ditis baie belangrik.Dieparkis nie vir
ons 'n gogganie,dit is vir ons'n aanwins," se
Julies.

Maar hy is sedert 10 November al in die
pekel by bewaringsbewustes, plaaslik en in
temasionaal - nadat hy geweier het om op 'n
voorafbepaaldedatum diekontrak te onder
tekenwat sou lei tot die proklamering van 'n
deelvandie Noord-Richtersveld tot'n unieke
bewaringsgebied van 163000 ha. Die sowat
2 600inwonerssou inspraakheindiestigting
van Suid-Afrika se eerste "ooreenkomspark"
(people's park) in ooreenstemming met die
1990WereldBewaringstandaard.Diekonsep
dat inwonersmedeverantwoordelikheid vir 'n
bewaringsgebiedkry, wenwereldwyd veldby
ekoloe en bewaringkundiges.

Die Richtersveld het 'n eiesoortige, maar
uiterssensitieweekologie en30 persent van
die plantegroei van die gebied kom nerens
anders ter wereld voor nie, onder meer die
bekende haIfmensboom en ander vetplante.
Die inwoners, meestal verarmde nomadiese
veeboere, het nerensandersomtegaan nie en
is gretigom hulle "erfenis" tehelp bewaar.

VryeWeekbladhet ministerJulies,wat tot
dusverglad nie met die persoor di6kwessie
wou praat nie, genader omdat inwoners vier
maande na die afgelaste ondertekening nie
meer "soutof water" weetnie.Lede van die
gemeenskapskomitee hetverlede weekin die
Kaap probeer advies inwinomdat 'n toone
mende getal besoekers die gebied glo bin
nekom,houtkap, vetplante steel en diep vier
wielspore trap aangesiendaartot dusvergeen
beheeris nie.

Reis- en motonydskrifte het die laaste
maandetalleartikels oor dieasemrowende en
onbegaanbare terrein geplaas, terwylmenige
motorvervaardiger sy modelseuithouvermoe
daar gaantoets en bewys. '

Juliessedit is "absoluteonsin" datdie park
nou verniel word en meer mense en voertuie
dit binnegaan weens die baiepublisiteit wat



GEE 'N VROU 'N BIETJIE GRO~NTE;EN JYDRA ' VROUE SE HULP IN 'N PROGRAM WAT ANDER

BY TOT 'N MAALTYD VIR HAAR EN HAAR GE- VROUE SAL HELP OM SELF HAND AAN DIE.,
SIN. VIR 'N DAG. GEE HAAR 'N PAAR PAKKIES PLOEG TE SLAAN. DIT' BEHELS DIE VOL-

GROENTESAAD, LEER HAAR OM DIT TE SAAI GENDE: VROUE WAT ANDER VROUE SE SIB-

EN DIT SAL HAAR IN STAAT STEL OM VIR , NING OOR DIE GROOTIE VAN HUL GESINNE
\

VANDAG VRAVROUE
NIB HULP NIB.

HAAR EN HAAR GESIN TE SORGo VIR ALTYD. BEiNvLoED; VROUE WAT ANDER VROUE BE-

DIT IS SOOS WANNEER MENS IEMAND 'N VIS- ' WUS MAAK VAN DIE WAARDE VAN ONDER-

STOKGEEINPLAASVAN'NVIS.ENDITISWAT WYS VIR HUL KINDERS; VROUE WAT ANDER

SUID-AFRIKA NOU NODIG HET. NIB BINNE EEN VROUE LEER LEES EN SKRYF; VROUE WAT

GESLAG NIB. TEEN DAARDIE TYD, EN TEEN ANDER VROUEVAARDIGHEDE HELP AANLEER

,HULLEWIL HULSELF HELP..'
MEER AS 3 000 BABAS. WAT 'INTUSSEN PER

DAG GEBORE WORD, SALDIT TE LMTWEES.

SUID-AFRIKA SAL BINNE EEN GESLAG 'N

BEVOLKING' VAN 80 MIUOEN MENSE HE EN

.

DIE BEVOLKING. SAL STEEDS GROEI. DIT SAL

'"lOT GEVOLG HE DAT DUISENDE MENSE VAN

HONGER, SIEKTES EN ARMOEDE STERF. DIT IS

. . . . .

DIE REALITEITE'VAN DIE SUID-AFRIKAANSE
, ,.

SITUASIE. EN DIE REALITEITE VAN DIELEWE

IS DAT DIT MAKLIKER IS OM 'N PAAR RAND ,

TE GEE AS OM BETROKKE TE RAAK, JOU TE
11

ONTFERM EN VAN JOUSELF OF IOU TYD TE '

GEE. DIT IS MOEILIKER. DIT. VERG MEER. '

DAAROM, VRA ONSSUID-AFRIKAANSE

OM DIEGESINSLEWE TE VERBETER EN NUWE

EKONOMIESE MOONTLIKHEDE TE SKEP. MET

ANDER WOORDE, VROUE WAT ANDER VROUE

HELP OM SUID-AFRIKA TE HELP., AS INDI-

VIDUE BINNE HULLE GEMEENSKAPPE. OF

DEUR IN TE SKAKEL BY BESTAANDE SELF-

HELPGROEPE. NOD. VOORDAT DITTE LAAT IS.

AS JY AS VROU GENOEG OMGEE OM DAAD-

WERKLIK BETROKKE TE RAAK, SKRYF AAN:

VROUEAANGELEENTHEDE, BEVOLKINGSONT-

WlKKELING, PRIVMTSAK X828, PRETORIA. 0001.
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.BE YO LKI NG SONTWI KKELI NGSPROG RAM

VROUE HELP VROUE OM HULSELF TE HELP.
KIERCK & WHITE' 'N SMTCHI & SAATCHI-AGENTSKAP/l9055

Vrye Weekblad, 15 Maart 1991 ,



DIE PAC/7

Die PAC kry weer Iewe

',I

vanbinne-enbuitelandse leierskap
se Joe Thloloe, 'n joemalis by die
Sowetan:"Twee leierskapskomitees
bestaan tans, met dienasionale uit
voerende raadverantwoordelik vir
die binnelandse politieke werk,ter
wyl die sentrale komitee in die bui
teland verantwoordelik is vir die
gewapende stryd en buitelandse
aktiwiteite."

Die uitvoerende raadis verlede
jaargeskepen die sentrale komitee
bestaan sedert die vroee tagtiger
jare.

. Peter Vale van: die Universiteit
vanWes-Kaapland wys ookdiereto
riek en beeldvan die organisasie as
'n probleemuit,

Vale se: "Hul retoriek is nog
.afstootlikvirnie-Afrikane. Gepaard
daarmee het hulle nie 'n duidelike
politieke beeld nie. Hulle leiers is
nie identifiseerbaar nie en hul be
leid is verwarrend. SelfsButhelezi
het 'nbeeld, maarsodradiePAC se
beeldduideliker beginword, sal hy
beslis 'n magwees.".

Vale meen dat die organisasie
nog sy beeldkan red, maar dat dit
nie noodsaaklik is vir diePAC om
steun onderwitmense teverkry nie,
omdat hul aanslag by swartmense
Ie. "Die grond-kwessie is 'n baie
emosionele een. En daar sal altyd
mense weeswatdit ondersteun. Die
PAC kon ookaltyddiebesteakade
mici onder swartmense aantrek - en
dit is mense wat in die toekoms
beleid gaan maak.Dit is allesgoed
vir die PAC."

Watdie organisering vanonder-
, steuners betref,meen Vale dat die
PAC hom nie in 'n ergerposisie as
enige anderorganisasie bevind nie 
"intendeel, hulle kan seker mense
organiseer metdie standpunte wat
hulle nou inneem, veral as die on
derhandelingsprosesvoortsleep."

Dhlomo meenegterdatdiePAC
nie lank 'n militante houding kan
aanneem nie: "Mense gaanuitein
delik vra waaroordaar nog baklei
word - omdat onderhandelinge die
enigste strategic is watdiepolitieke
probleme vandie land saloplos."

Ondanksdieknelpunte, is almal
, dit eens: die besteding watmetdie

PAC kon gebeur, is dat hy gewet
tig is.

IDASA PRETORIA
nool uult na 'nAandseminaar

Reg van loegang word voorbehou.

Maandag 18 Maart 1991
19h30 (Reglstrasle begin on 19hOO)
Hotel Boulevard (Garden Lounge) \ \
StnJbenstraat 186, Pretoria I '

Seminaarfooi: R10 per persoon (beurse beskikbaar)
Kontantkroeg beskikbaarvanaf 19hOO

Vir verdere navrae kontak Ethel (012-3422335/6)

Sprekers van dieSowJet-Unle: '
t Vasili Solodovnikov (USSR Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary)
t Dr Salamandar Kalandarov (secretary General ofthe Soviet ,

Afro-Asian Solidarity Committee)
t . Dr Vyatcheslav (Slava) Tetelein (Consultant tothe Soviet Afro-

Asian Committee

VI;dIe eerste keerop 'nopenbare verhoog InSuld Afrika, sal
drle lede van dieSowJet·Unle Kommunlste Party praat oor: '

t "The Total Onslaught" - felte offiksle?
t Sowjet. interne politiek· waarheen oppad?

Sowjet houdlng jeens Suld Afrika - IsditOOslg om teverander? .

DATUM:
TYD:
PLEK:

sasiesy "regverdigegewig" gegee.
"Die sigbaarste karaktertrek van

diepAc is dathy slegsnege maan
de na sy stigting onwettig verklaar
is.'Ditis een van die sewe wonders
vandie werelddat hy nog bestaan.
Nouis hy 'n groter politieke mag as
voorheen- syprofiel isverbeter en
hy het nou ondersteuners en leiers
wat nie weg gewens kan word nie.
Metdie verkiesing vanmense soos
DikgangMoseneke, Barney Desai
enMakwetu, kan menseintlikpraat
van die 'nuwe gesig' vandie PAC.
Die verwarring is verby."

Dhlomo se verder mens moot
onthou dat diePAC indiebuiteland
deurdieANC"oorskadu" was, asook
dat hy nie sterk organisasies binne
die landgehadhet wat syboodskap
aan diemense oorgedra hetterwyl
hy in ballingskap was nie.

Dhlomo se standpunte word
beaam deur verskeiepolitieke waar

.nemers, wat meendat diePAC eint
lik baie goed daar uitsien,hoewel
daarduideliknog knelpunte is.

Dhlomo se: "Van hul politieke
standpunte is verouderd en pas by
diesestigerjare, Ek glo niehullehet
tydgehadom di6posisies teheroor
weeg nie, Verder is die senior leier
skapnog in die buiteland, enhulle
sal sekernog sukkel om di~ mense
te integreer.Maar die magstryde is
duidelik iets van die verlede - die '
leierswathullenou het, isbekwaam
en gereedvir die toekoms."

Oor die kwessie van integrasieWatvanjulleg~apendestryd?

Ons hetdie reg om ODS te verdedig
wanneer dit nodig is. Daar is geen
landterwereld waar die onderdruk
tes allevormsvan stryd opgese het
voordat hulle mag bekom het nie.

konkry. Terwyldie ANC gesukkel
het om'n kongres saam te stel,het
die PAC, ondanks die dood van sy
leier, Zephania Mothopeng inOkto
ber, 'nwye spektrum van sy onder
steuners by 'nkongres in Desember
saamgeroep om belangrike politie-
ke besluite te neem. '

'n Duidelike sein is uitgestuur:
diePACis terugop die toneelenreg
ompolitiektebedryf. Di6boodskap
is onderstteep deur die nuwe leier
skap- 'n groepjong en ou "bekwa
memen~" metpolitieke ondervin
dingbinneen buite die land.

Volgens Oscar Dhlomo vandie
Instituut vir 'n Veelparty-demokra
siehetdiefeitdatdie PACbinnedie
'landpolitiekkan bedryf, die organi-

Is daar 'n moonUikheid ciat julle
massa-aksie veldtog met die van
die ANCImn saamsmelt?
Ja, solank ons eise en be1ange die
selfde is.Onssalprobeer omsoveel
moontlikmetmekaar saamte werle.
Maar onssal nie deel wees van die
handtekenitig-veldtog'vir 'n tussen
tydse regering nie.Ons stelnie daarin
belang om saam met die regering
apartheidte beh&rtig nie.

Op waltergrondslag verwerp julle ,
die veelparty-konferensle, en op

'watter grondslagaanvaar julle die
Patriotiese Front?
Die veelparty-konferensie sal ons
eis vir 'ngrondwetgewende verga
dering ondermyn. Die Patriotiese
Front hetas doeldie vereniging van
die onderdruktes om sodoende hul
a'anwinste teversterk. Daar is dus 'n
baie duidelike verski1 tussen die twee.

mokratiessaamgestelsalword.Ons
is besorg oor die meganismes wat
die oorhandiging van mag sal be
werkstellig. En die feit dat ons on-
,dersteuners vinnig meer word, is 'n
duidelike tekendat mense bewusis '
van wat ons doen, Die vraag isdus'
nieofonssalonderhandelnie, maar
of di6 proses op behoorlike wyse

. behartig sal word. Ons het dus 'n
vreedsame, demokratiese voorstel
om onsuit die impasse te lay.

Belemmer dit nie jul beeld in die
bulteland nie, waar Westerse
regeringsdie onderhandelingspro
ses sterk aanmoedig?
Dat daar onderhandel word, bete
ken niedatonsalleandervormsvan
strydmoetopsenie. Maar niemand

, bevraagteken dievoortbestaan van
die SA Weermag Die. Almal aan
vaar datditdiereghet omte bestaan
- terwyl daar 'n beroep op ons ge
doen word omonsgewapende stryd
te laat vaar.

Is die PAC uiteindelik besig om 'n 'ernstige politieke
speier in Suid-Afrika te word? Of gaan hulle 'n

randgroep bly met emosionele slagspreke soos One
Settler, One Bullet? AUDREY BROWN het kenners

gaan uitvra en met die organisasie s~ vise-president,
Dikgang Moseneke, gesels

'" 'I"~..
Dlkgang Moseneke...

Nnlemandbevraagteken
dIe voortbestaan van dIe

SAWnle."

wat genoegsame steun onder die
massas kry om 'n indruk by die
stembus temaak? Ditis ookminder
seker. Dit lyk eerder asof die PAC
sy visier op latere verkiesingsstel.

Wat syhoudingjeensonderhan
delings betref, meen waamemers
dat die PACeintlik 'ngesofistikeer- '
de benaderinghet omdathynet"on
gemaklike" vrae hoef te vra en die
voorlopige rondes van die proses
van die kantlyn kan beskou. Ter
selfdertyd kan hy dan syeie stand
punte duideliker stel en vir hom
steun werf.

Maar watwaarnemersdie mees
te bemdruk van di6 organisasie se
oorlewing - enherlewing- is dat hy
so gouen somakliksywaopdie pad

van die krisis, asook 'n deurdrin
gende analise van die probleme in
ODS land. Ons standpunteverduide
lik waarom ditmoontlikwasvir ons
om wyd ondersteuningte kan lay 
van die werkersklas tot die intelli
gentsia. Tot dusver het daar niks
gebeurwat niemetdiePACseanalise
strook nie. Inteendeel, onsprojekteer
'n toekomswaar onsontslae sal wees
van rassisme,verdelingenkolonia
lisme.

Gaan jUlle onderhandel? Of sal
ek vra: in watter omstandighede
sal julle onderhandel?
Ons onderhandel net vir 'n grond
wetgewende vergadering wat de-

Word daar gekyk na maniere
waarop die organisasieondersteu-

. ning kan kry onder mense wat
miskienjul retoriek enstandpun
te te rondborstig en onbuigsaam
vind? '
As 'n taktiek 'n beginselondermyn,
dan is die taktiekonegenkanditnie
gebruik word nie. Ons bly by ODS

beginsels. Diegene wat se ons is te
reguit, is mensewat niebereidis om
na die fundamentele probleme te
kyk Die. Ons wi!ook nie "populeI'''
wees me. En die oplossingIenie in
hoe populer ons is nie, dit Iein hoe
konsekwenten stewigonsbeleidis.

'Grand bly die spll van ons beleid'

Die nuutverkose president van die
Pan Africanist Congress (PAC),
Clarence Mlamli Makwetu, het sy
organisasie se eerste kongres in
Desemberverlede jaar geopen met
die woorde: "What more canI say
except thatthe hour has come." Selfs
liggelowiges begin nou wonderof
hy nie reg was nie.

Vir 'n organisasie watdeurbaie
afgeskryfis, is dit 'n "wonderwerk"
dat hy die onstuimige jare in bal
lingskapkon oorleef. Daarisnuwe
waardering vir die manier waarop
diePACdeesdaepolitiek bedryf, en
waarnemers meen dat dit net meer
steunenmagvir die organisasie kan
inwin, Sommigemeen selfsdat die
PAC - met 'n paar aanpassings - 'n
sterk bedreiging vir die ANC kan
word.

Maar kan die PAC drie van sy
grootsteprobleme - sy slegte beeld
binneen buite die land, aangewak
ker deurslagspreuke soos "een set
laar een koeel", sy leierskap-stru
welinge wat dikwels in geweld en
selfs moord uitgeloop het, en sy
onvermoe om sy ondersteuners binne
die land behoorlik te organiseer 
oorkom? Daarby moet mens ook
vra of diePAC homself nievan die
politieke swartbord afvee met sy,
skoorvoetende houding jeens on
derhandelinge nie.

Op al di6 vrae, buiten dielaaste,
is dieantwoord uitverskeieoorde'n
beslisteja.Maar, en dis die belang
rikste,kandie PAC binne 'njaar of

Die "nuwe gesig van die
PAC", Dikgang
Moseneke, is 'n 43-jarige
advokaat van Attridgeville
in Pretoria. As vise
president van die Pan
Africanist Congress, is hy
Nelson Mandela se
eweknie. In 1964- toe hy
net 15 jaar oud was - is
Moseneke vir tienjaar
tronk toe gestuur weens
sabotasie. Daar het hy sy
skoolloopbaan en
prokureursgraad voltooi.
Met sy vrylating het.hy
hom as advokaat
gekwalifiseer.

Daar word gesedatjou organisa
sie verouderde standpunte hand
haaf. Wat isjou kommentaar?
Ons wordgekenmerkdeur onsreg
uit analisevan die verhouding tus
sendieonderdrukkersen dieonder
druktes.Onsword gekenmerk deur,
ons kragtige ontleding van die aard

Waaromis grond so t n belangrike
kwessie in die PAC se beleld,en
wat bedoel jou organisasie daar
mee dat diegrond teruggegeemoet
word?
Nadat ek almal se kommentaaroor
die staat sewitskrif gehoor het, was
ek meer as ooit oortuig van die
.sentraliteit van die grond-kwessie
vir die trots van die onderdruktesen
die oorheersing van die onder
drukkers.

As mens praat van grond, dan
praat jy van die primere bron van
tykdom enontwikkeling. Endiedebat
wat onmiddellikopFW DeKlerkse
witskrif volg, is 'n loflied aan die
PAC.Status in ons samelewing word
bepaal deurjou vermoeom tebesit
en te produseer, Dus is ons aan
drang op die heroomame van die
grond m66r as net 'n emosionele
kwessie.Ditis snelskrifvirdiestryd
teen onderdrukking, afsetting en
uitbuiting.

Vrye Weekblad, 15 Maart 1991
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.
(Ian Liebenberg het onlangs as hoofvan die
navorsingseenheid by ldasa bedank om sy
studie aan die UWK te voltooi)

verantwoordelikheid het om die regionale
politieke en ekonorniese orde in die post
Golfoorlog era te herstruktureer. (Self die
volkereg is relatief.)

*Weet ons nog steeds bitter min van die
historiese oorsake van die oorlog en voorgestelde
oplossings deur die verskillende interne/
plaaslike akteurs. Implikasie: Inteme akteurs
- veraldie"verloorders"- seopinie enrolword
verminder in die oplossing van toekomstige
politieke probleme.Mense wat die oorlog se
verloorders ondersteun/geback het, is nie net
gebore verloorders nie, hulle is ook effens
seniel en heel mal (totally insane).

So sit ons nou met 'n (nuwe?) sterker glo
bale polisieman- dubbele standaarde as well
(selfs kollektiewe skisofrenie, gesien die
Amerikaanse euforie oor die oorwinning) en
... 'n globale distorsie in kommunikasie.

Nie net 'n globale distorsie in kommu
nikasie is met ons nie. Saam met die ver-

. staanskortsluiting (afgedwing met eensydig
beheerde elektroniese wapentuig en massa
media)kom dievulgarisering van diegeskie
denis en dus ook die politieke lewe in die
algemeen.

'nDenker prentjie inderdaad. Kanons daaruit
loskom?

Goeie joemalistiek kan help. Goeie sub-
. jektiewe joemalistiek - joemalistiek wat sig
veralmetdieverloordersvereenselwigenwat
vra na die "hoe",die "hoekom" en die "wat
nou" ten opsigte van die oorlog.

Minder "gloating" en meer oplossingsge
rigte kommunikasie (ook met die "verloor
ders" - of mens hulle laaik of nie) is nodig.

Dieverloorders(ennienet die watdirekdie
mihtere ''knocks''gevathetnie) moetliefsook
nie nougaan 16 nie.Praat terug, bakleiterugas
dit moet,maar se julIese... ook sommerhier te
lande. 'n Amerikaanse vlag vandag oor die
Midde-Ooste - more wie weet waar...

Ditdan diegedagteswatdeurmyhoofflits
terwyl ek kyk na die "nuwe" waarheid, die
"nuwe"werklikheid(oorlog, vrede en"nuwe

. orde") wat hom dinamiesvoor my ontvouop
CNN. Ek skink sill 'n glasie op die verloor
ders. Tragiese helde - selfs al is hulleeksen
triek en soms gevaarlik - is verkieslik b6 mal
polisiemanne wat, dubbel-gestandaard en
kollektief skisofreen, my woonbuurt patrol
leer.

My bydrae (ek is nog 'n joemalis nog 'n
politikus nog 'n akademikus, ek is nieobjek
tief nie,wil dit nooitwees nie) sal wees om te
verseker dat besoekende Amerikaners weet
dat eknie eenvandie is wat vir Bushsalskree
''Heil,Ceaser!"nie,souhy ooithierverbykom
op een van sypatrollies.

Groete van huis tot huis.

(Foto:Charl8est)Ian L1ebenberg

uitbuiting slegs binne hul eie landsgrense
plaasgevind het, was dit dalk volkeregtelik
niemand se saak nie - en per implikasieook
nie Amerikas'n nie), .

Die regeerders het egter ook 'n bnurstaat
twintigjaar of langer onwettig beset,die staat
direk aangrensenddaaraan tienjaar lank, en
sporadies,laterkonstant, gedestabiliseerdeur
militereveldtogte.Ander omringende state is
deur ekonomiese en militere aksies geter
roriseer. Byvoorbeeld deur staatsgrepe te
(probeer)introduseer,militere hulpte geeaan
terroristegroepebinne die stateen so meer.
Onse poliesman het egter nooitditgoedgedink
om emstig inte gryp nie. Di6voorbeeldis nie
al nie. Athangende van waar u bly op die ou
aardbol,saluaan nogvoorbeeldjieskan dink.
Die nuwepolisieman op patrollie dra nie net
baie knuppels saarn nie, hy ly ook aan 'n
groeiende vermoe om homself volledig te
identifiseer/uit te leef binne sy eie dubbele
standaarde.(Self opgele - en selfafgedwing,
so hier en daarmet 'n bietjie hulp.)

Die massiwiteitvan globale tegnokratiese
newspeak-endie vulgere uitvloeiseldaarvan:

Andrew Beatie(Vrye Weekblad, 15 Febru
arie 1991) oor "Militere sensuur" maakons
treffend bedag op die hele kwessie van sen
suur. Hy gaan ook verder. Metverwysing na
Fukuyamase"eindevan diegeskiedenis" wys
hy hoe die waarheid in die (politieke) oorlog
sneuwel.EnBeatie meld datdiejoemalistiek
- as ditgesondwil opereer - nienetdie "feite"
reg moetweergeenie, maarook "dieinterpre
tasie van gebeure".

Die Golfoorlogen beriggewingdaaroor is
'n sprekende(swygende? allesraakrelatief...)
voorbeeld. In 'n meesterlike vertoning van
gesofistikeerde beriggewing is daar - waar
skynlikvir dieeerste keer - op 'nglobaleskaal
nuus gemaak en voorgehou aan die kyker.
Feite is selfs taamlik (tot honderd persent)
korrek deurgegee. Veral oor die geallieerde
verliesejvermistes.Natuurlik isdiebesonder
hede van die geallieerde aanvalle op Basrak
en Bagdadons gespaar. Netnouswaai dit die
openbaremening.

. S6 meesterlikis dit gedoendatdie geskie
'denis(endieaanloop totdieoorlog) heeltemal
herskryfis.' .

Danksy CNN en ander Amerikaanse
netwerke weet ons nou:

* Dat daar geen oorlogswreedhede en 
misdade deur die geallieerdes gepleeg is nie
.£elke Amerikaanse soldaat dra spesiaal 'n
waterglasieen 'n pakkie beskuitjies in sy "rat
pack", gemerk: "For a poor Iraqi soldier sur
rendering").

*Dat per implikasie slegsdieIrakese leer
- e~ spesifiekHoesein - tot sulke booshedeten
tyde van die oorlog in staat is,

* Dat die hele w6reld die afloop van die
oorlog verwelkom. Implikasie: Dat die VSA
nie net 'n reg nie, maar ook 'n godgegewe

Pasop vir die Gloatin' Normans

Noudat Amerika Irak
..; en sy eie Vietnam
gewete - kafgedraf
het, moet die wireld
maar lig loop vir die
Nuwe Globale..
Polisieman, meen IAN
LlEBENBERG. Vandag
wapper In
Amerikaanse vlag in
Koeweit, more dalk'. ,

wie weet waar...

Amerikaanse nasionalistiese emosies en die
chauvinistiese wil omsteeds 'n groter bydrae
te lewer tot "wereldvrede, voorspoed en
vryheid", voorspel niks goeds vir die
voetgangers in die padvandieGlobal Police
manon patrolnie. Nogoplangtermyn nog op
kort termyn. Die godebehoede ons! Vietnam
het die Amerikaners byna insig besorg, die
Golfhet diepotensiaalomditweer weg tevat.
Om 'n quote van Breyten te wysig: "Once is
philosophy, twice isperversion."

Die kwessie van dubbele standaarde: Die
hele oorlog laat 'n mens dink aan die ou
Cowboy en Indiaan-grappie (dis net meer
grim). Die een gloating Cowboy se aan 'n
ander in die kroeg: "Man, there we were, two
thousand to two, andman,did we stuff those
two up!"

Di6 Amerika (natuurlik met die hulp van
die Geallieerdes - Siri~, Brittanje,Frankryk,
die Koeweitse Vryheidsbeweging, Egipte
ensovoorts) val 'n landmet 17-miljoeninwo
ners aan om 'n emiraat te bevry. (Ek weet

. steeds nie wat is die ergste nie: om deur 'n
outoritere, argai'ese emir regeer te word of
deur 'n militere outokraat.)

DieselfdeAmerikahetonsvoorheengewys
datdie land doodsveragtenden heldhaftigkan

. optreeteen gevare watdiewereldbedreig. Die
. groot, gevaarlike Noriega se val is byvoor
beeld teweeggebring deur langdurige en ef
fektiewe (ja, sanksies is soms effektief...)
sanksies, gevolg deur 'ninval,

Op 'n soortgelykemanier is die geweldige
. Irakese "bedreiging"nougestuit.As Hoesein

nie NOD gestop is nie-en spesifieken effek
tiefnie - weet ons almal souhy eers Koeweit,
daama Iran, Pakistan, Indie, China, Japan en
Nieu-Seeland beset het.

Terselfdertyd souhyIsrael in 'n uitgerekte
oorlog vernietig, Griekeland, Turkye en Eu
ropa oomeem, en uiteindelik ook Afrika en
die Amerikas opslurp.Ofhoe7

Miskien wou die Amerikaners - en dit lyk
na 'n meer logiese eneenvoudige verklaring 
maarnet hul invloed indieMidde-Ooste ver
groot. As dinge niepolitiesgedoen kan word
nie,doen ons dit militer. Was dieselfde gees
drifmaar daar omdiePalestynse probleem op
te los.

In elk geval, Dit is dieselfde - ja, onthou u
- dieselfde VSA wat geargumenteerhet dar
"sanksies" nie "doeltreffend" is nie en slegs
"onskatbarelyding" meebring. Dit is ook die
VSA wat dit nooit as tenimmersou oorweeg
(watnog te se doen)omop 'n ander manier as
deur diplomasie onderdtukking elderster wereld
te stop nie,

Kom ons neem 'n voorbeeld: In 'n donker
kontinent (wat ons almal ken)was daar een
maal 'n land wat deurrasse-mal (rasbefokte)
ideoloegeregeer is.Hullehetnie net hul "nie
wit"onderdane verslaaf,verarmen onderdruk
nie. (As di6marteling,moord-en-doodslagen

Miskienlivou Amerikamaar net syinvloed in die Midcfe-Ooste vergroot...

V
ir die soveelste middag sit ek voor
die televisie om 'n update oor die
Golfoorlog tekry - aanloop,verloop
en afloop, Amerikaanse akteursen
sangers is besig met hul eie weer- .

gawe vandievredesliedji~ (die titel drywende
op 'n pienkwolkie: "Peace in theGulf'). How
sweet! .

Die kyker word getrakteer op skote van
dansende Koeweiti's (vir die eerste drie dae
dieselfde foto van die dansende boepens
Koeweiti-mannetjie), Koeweiti-ma's wathuil
oorhulseunswatoritvoerenmoontlikdoodis,
Irakesesoldate wathulleoorgee,oorgee, oorgee
en oorgee. Amerikaanse politieke ontleders
en politicigesels/verkoop aan ons diebelang
rikheid van 'n "post-Golfoorlog" scenario en
'n ''post-oorlog era". GenlNonnan Schwartzkopf
staan en gloatoordie oorwinning ... Stormin'
Norman.(Hemightbea strategist, schooledin
the operational art, a tactician, a generaland a
soldier - andersas wat hy van sy antagonis,
Saddam Hoesein, beweer, Hy is egter ook 'n
gloating show-bizzy man with a pot-belly,
budding eyes and is glorified in victory and
purified in gun-power... Liebenberg, 1990.)

Subtiel worddie boodskap ook geleidelik
aan die kyker deurgegee dat "ware vrede" .
verder gaanasdieontsettingvanKoeweit,die
outokratiese emiraat, nit die greep van die
Irakese besettingsmag. "Ware vrede" is slegs
moontlik as SaddamHoesein uit die prentjie
"verwyder"kan word.

Koerante vertelverder vir die kyker- wat
nog nooit 'nprogramoor die Midde-Oosterse
politiek gesienhet nie - dat Hoesein 'npoten
siele Hitler was, 'n would-be global kata
strofe, kortom 'n aaklige wese - die absolute
antitese vandit waarvoordie Westersebeska
wing staan: Onsvirvrede,Hoesein viroorlog.
Ons vir bevryding, Hoesein vir verslawing,
ons vir redding, Hoeseinvir die dood van
onskuldiges (ou manne en vroue, kinders en
babas, honde en katte, parakiete en muise...)
Dus: onsvirontwikkeling, Hoeseinvirvemie
tiging.

Nog is heteinde niet in sig. Die VSA wil
die nuwe orde in die Midde-Ooste help
struktureer, die agterlike mense (soos die
Arabiere/Moslems maar is) help ontwikkel,
en vrede,vryheidenvoorspoedbring.(Elkeen
van die500 000 Amerikaanse soldate in die
Golf was persoonlik 'n Godgestuurde draer
van diegenoemde wonderlike gawes,As die
kyker dit,nognie gesnap het nie, moethy/sy
liewer dieTV afsit en tuinwerk gaan doen...)

Verderweetonsnou dat pres GeorgeBush
(ode, lofsange en palmtakke aan hom!) die
gewildsteAmerikaanse president sedertHarry
.S Trumannis; 85persent van die Yankson
dersteun hulpresident in die stryd omvrede,
vryheid en voorspoed. Ook, endit behoort
potensielekriticise monde vir altyd tesnoer - .
"Blacks approved of Mr Bush by more than
two toone - 66 to30percent made acomplete
reversal of theirpre-war opinion.

Tot sovervir 'n inleiding: nou vir enkele
klagtes. Verstaan my mooi, ek is nie 'n fana
tieke Moslemnie (ek is nie eens 'n Moslem
nie), ek is ook nie noodwendig gekant teen

.oorloe nie(hoewelek 'n geneigdheidtotaver-
sie in geweld enbloedhet), ek is nie 'nkenner
van gebeure - aanloopen uitvloeisels - in die
Midde-Oosterse/Arabiese politieknie (wel'n
waarnemer). Maar waarmeeons in diehuidige
situasie sit(of SaddamHoesein nou afgegooi
gaanword, soosdieWestersepower-mongers
en Bush hoop of nie), laat die ou bekende
gevoel,dieja-needogverontrustend,bymens
opkom. Enek isgeneig om te dink datek nie
die enigste mens is wat s6 dink suidvan die
30e breedtegraad nie; ook nie die enigstesuid
van die Limpopo en dieOranjeriviernie. Enkele
issues: .

Die Vietnam-sindroom: In my Devil's
Advocate Dictionary was dit die geestesat
mosfeer wat 'n temperende invloed/demper
was op Amerikaanse arrogansie en magslus.
Dit was'nsoortbewusmaking van dieYanks
se beperkinge en het ons (die wereld in die
algemeenen die Derde W6reld in diebeson
der) die gevolge gespaar van 'n VSA wat sy
sielkundigedrifdrangom polisiemanvan die
wereld teweestot.symegalomanieseeinde te
voer. Die "moeder van alle nederlae" (om
Gloatin' Normanaan te haal) en diedaarmee
gepaard gaande onvermydelike styging in

.. , .... '
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·.•.·.·Del11okratiesegroeipyne~in die Sowjet-Unie
. '. . ' . . . .

Irak 'n tweede Afghanistan_?

Berlyngelee is, het die offisidrenou hul uni
fOIlDS verruilvir die pakke van verkoopmanne..

DieSowjet-Unie het al'n hele paarvan die
yslikeUral 375-vragmotors teen 24000 Duit
se markelk aan Duitse maatskappyeverkoop.

Asjy nou in Karlshorst gaan inkopies doen,
kan jy vir jou 'n lekker ryding uitkiesuit die 3
000tenks. Net jammerdiekanonne is verwyder.

Daar'sook 'n paar dosynverouderdeMiG
15'sen'npaar meer modeme MiG 21 en MiG
23 vegvliegtuie as jy jou plaaslike vliegklub
wil imponeer. - AFP

gebeurnie." .
Die VVO het 'n afvaardiging na Bagdad

gestuurom die situasie te evalueer nadat die
Wereldgesondheidorganisasie hul sorg oor
diestand van gesondheidsdienste in dieIrakese
hoofstaduitgespreek het.

Afrika is venmtwoordelik vir amper die
helftevandie 15 miljoenvlugtelinge terwereld,

"'nMens moenie vergeetdat diegevegtein
Somalieen Soedan meer slagoffersgelaathet
as die oorlog in die Golf nie," se die Franse
staatsekretaris vir humanitere optrede, Ber
nard Kouchner.

Kouchner~ dat vroue enkinders'n "drama
tiese" situasie in die gesig staar - 700 000
vroue in Irak het reeds nie meer toegang tot
hospitale nie en kinders begin simptomevan
ondervoeding toon. - AFP

Jeltsin by 'n vergadering vanhervonningsbewe
gings in die Sowjet-Unie verklaar, en 'n be
roep gedoen dat 'n magtigedemokratiese party
in die Sowjet-Unie op die been gebringmoot
word. "Slegs 'n georganiseerde beweging kan
ons in die kritieke tye help.

"Ons almal weet dat hy (Gorbatsjof)altyd
gelieg het, vir die mense en die demokrate.

"Dis'n goeie tyd om totaanval oor tegaan.
Diedemokrasie is in gevaar," het Jeltsin verklaar,

Volgens die Sowjet-geskiedkundige Roy
Medvedev is die land besig om die skepping

, van 'n magtige opposisieparty te aanskou, 'n
nonnaleproses nadat diekommunistiese party
sy konstitusionelemonopolieoormagverloor
het.

"Ons moot daaraan gewoond begin raak
om in'nveelpartystaat teleef," se Medvedev.
Hy kritiseer egter die opposisie, insluitend
Jeltsin, vir volgehoue kritiek teen die Kom
munisteParty "wat meer demokraties as di6
sogenaamde DemokratieseParty is". - AFP

Boris Jeltsln... ·verklaar ool1og teen
. dieSowjet-Ielerskap·

land te onttrek. Daarvoorhet hy meer as ses
biljoen dollar "repatriasie-geJd" vanBonngelay.

"Toedie Oos-Duitseweermagindie Duitse
Biindeswehr opgeneem is, het Bonn 'n berg
wapens - meestal verouderd - in die mark
geplaas. Noudoen dieSowjet-Uniedieselfde. '

Moskouwilmet die wapenverkopevan die
buitelandse valuta probeer herwin wat sy
weermag verloorhet toe die 388 000 troepe
wat in Oos-Duitsland gestasioneerwas hulle
skielik in :nharde kontant-ekonomie bevind.

In Karlshorst, waar die groot barakke in

gedoen het. Selfs in rebelle-gebiede in die
snide en tussendie Koerdein die noorde."

Die meestevlugtelingeis reeds op pad na
Iran enSirie. "Tydensdiegeallieerdeaanvalle
het net 260 Irakese vlugtelinge die grens na
Sirieoorgesteek,maarnouhetonsreeds 1500
binne drie dae getel", se hy.

VolgensberigteinIranhetduisende Irakese
daar aangekom.Di6 vlugtelinge se hulle vlug
voor die "verskriklike" gevegtein Irak tussen
soldate lojaal teenoor pres Saddam Hoesein
en rnagte wat 'n populereopstandorganiseer.

Volgens die WO is daar reeds 32 000
Irakese vlugtelinge sedertdie oorlog in Au
gustus 1990 begin het- 25 000 in Iran, 4 000
in Turkye, 1450in Sirieen 'npaar inJordanie,

Een kenner ~: "Ons het verwag dat di6
getal tot 400 ()()() sou styg, maar dit het nie

BERLYN - Psst, soek jy 'n MiG? Of'n te:Jk?l, t
Ofwat van net 'nflitslig? Staan gerus nader _ ..
die Rooi Leer verkoop nou al die wapens
waarmeehy in Oos-Duitsland opgeskeep sit.
Diste duuromdiehele arsenaal terug te sleep
Sowjet-Unie toe noudat die hele Duitsland
weer in Duitse hande is.

In geen ander Oos-Europese landhet die
Sowjet-Unie soveel wapens aangehou as in
diegewese "frontlinie-staat", Oos-Duitsland,
nie. Moskou het egter belowe om sy ganse
militere mag teen die einde van 1994 uit die
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Reaksle op mesaanvalle. Drle Israell-vroue Is die naweekIndie besette Gaza-strook met messedoodgesteek. Hler

troos 'n grenspollsleman 'n hullende omstander by diemoordtoneelln Wes-Jerusalem (Foto:N»

Koop In MiGvir In oppel en In ei

PARYS - Irak, in puin na die geaIlieerde
bomaanvalle, loop die risiko om 'n tweede
Afghanistan te word, waarsku humanitere
organisasies. Daarword 'n uittog vanvlugte
lingena die buurstate van Irak gevrees. Vol
gens berigte woedburgeroorlog reedsin ver
skeiegebiede in die land.

. Diesituasievandie Irakese bevo!king, wat
reeds emstige tekorte in die gesig staar, kan
nog verder versleg, word gewaarsku.

Tot dusver was daar 'n matige vloei van
vlugtelinge oor die grense van Irak, maar
kennersmeendatdie gevegte in dienoordeen
snide van die land daartoe kan lei datgroot
groepe mensevlug.

Eenkennermeen: "As die burgeroorlog en
gevegte voortduur, sal onspIanne moet beraam
om hulp te verleen soos ons in Afghanistan

roepop dieSowjet-leiergedoenomtebedank.
.Die politiekestryd tussendie twee leiers

van die Russiese federasie, die grootste en
magtigste van die Sowjet-republieke,en die
Kremlin het deelsontstaan as gevolg van die
twee leiers se verskillende sienings oor die
toekomsvan die Sowjet-Unie.

Jeltsin wilgrotermagvir die republiekeM,
terwy1Gorbatsjofnet 'ngedeeltelikedevalua
sie van mag wil M.

Jeltsin is besig om 'n addisionelereferen
dumin Ruslandteorganiseeromdiekieserste
versoek omdie gedagte van 'n demokratiese
verkose uitvoerende president in die repu
bliek te steun.

Dit sal hom toelaat om homself verkies
. baarte stel,enmoontliktewen, in'npresiden

sieleverkiesingenom sodoende syposisiein
. die parlement en die nasionale regering te
'versterk,

"Ons mootoorlog verklaar teen die leier
skapvan dielandwat ons in 'n doolhoflei,"het

~lt~li'~(t
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MOSKOU - Die mense in Moskou geniet
hulself nou gate uit met 'n nuwe bordspel
genaamd "Perestroika" - glo stukke beter as
die ware Jakob. Die onnutsige speletjie,
uitgedinkenbemarkdeur dieweekblad Prawda,
verwys na die lotgevalle vandie Sowjet-bur
gers sedert Mikhail Gorbatsjof in 1985 aan
bewindgekom het.

Diespelerskry lekkergoed,wat in die spel
geeet of verloorkan word. Dielekkergoedpa
piertjies verteenwoordig die stukkies "hoop"
wat telkens deur Gorbatsjof gewekword. Die
"wenner"isdie ongelukkige watdieeerste op
blokkie52beland- 'nvalerigekantoorvan die
Sentrale Komitee in die Kremlin.

Belandjy op blokkie 2,mootjy jou onder
werp aandie "verbod op a1kohol" - 'nverwysing
na Gorbatsjof se rampspoedige veldtog teen
drank, wat sjebeens oomag in Moskou laat
verryshet.Jy verloor 'n beurtom"uit tevars",

Op blokkie 3 gebeur nie veel nie: "Die .
Politburo word geskommeI. Die spelers roil
net sitplekke."

Op Blokkie 7 (Gorbatsjof se ekonomiese
hervormings) wordjy onderwerpaan"diewet
op individuele professionele aktiwiteit". Jy
mag 'n lekker kry. Maar beland jy op blokkie
8, trefdie "wet op die belasting van koopera
sies" jou. Jy moet die lekker teruggee, plus
twee vanjou eie, plus 'n stukkie "hoop".

Sommige blokkies vra gesamentlike optrede
deur die spelers.Beland jy opblokkie10 (die
27e Kongres van die Kommunistiese Party
van dieSowjet-Unie), sing almal die Intema
tionale.Opblokkie 40 (die28eKongres),sing
almal weerdie Intemationale - maar sonder
geesdrif.

Op blokkie 14 begin die "vloedgolf van
ernigrasie". Jy kry drie stukkies hoop, vier
lekkersen verlaat die spel, Blyjy, loopjy jou
op blokkie 34vas teen "etniese konflik", Watter
nasionaliteit jy ook al kies, jy'suit die spel.

.. Hoelaterhoe kwater. By blokkie 38 begin
die skaarste aan verbruikersgoedere ("as die
speIeriewers'n stukkie kaaskankry, moot hy
dit in die donker onder die tafel eet. anders
gaps die ander dit"). Op blokkie 50 lees jy:
"Ekonomiese chaos. Monetere hervorming.
AIle spelers moet drie stukkieshooptemggee
- en 'n geskrewe verklaring doen oar waar
hulle hullekkers gekry het,"

Blokkie51: "Die Sowjet-Uniebegin ver
krummel, Die spelers moet diebord probeer
opskeur. Kry hulle dit reg, eindig die speI.
Slaag hullenie, kry elkeen 'n lekker."

Maakjydit weI tot by blokkie 52, word jy
aangese om "vasbeslote uit te gaan op straat
en jou stukkies hoop te begrawe onder die
wiele van die eerste tenk watjy sien."

"Intussen," se dieuitvindersvanPerestroika,
"sal die mense op die boonste verdieping
besluit wat om die volgende spelte nOOnL" 
AFP

MOSKOU-Te midde van oproepe deur die
Russiese president. Boris Jeltsin, dat die
demokratiesemagte "oorlog teendie Sowjet
leierskapmootverklaar", endieowerhedewat
nog nie op'n nuwe naam virdieSowjet-Unie

.kan besluitnie, het die Sowjet-Ieier, Mikhail
Gorbatsjof, 'n referendumvirvolgende Sondag
uitgeroep.

Maardienaam maak nie saaknie, volgens
top-presidensiele raadgewerGregory Revenko,
"die behoudvan die unie" weI.

DieSowjet-kiesers moetvolgendeSondag
die volgende vraag beantwoord: "Dinkjy die
UnievanSowjet-sosialistiese republieke moot
as 'n hemieude federasie vangelyke soewe
reine republieke,waarin dieregteen vryhede
van 'n persoonvan enige nasionaliteit ten
volle gewaarborg word, voortbestaan?"

Jeltsin, 'n voormalige lid vandiePolitburo
wat verlede jaaruitdie Kommuniste Party be
dankhet.het onlangs sy aanvalleteenGorbat- .
sjof verskerpen verlede maandhethy'n be-

Vrye Weekblad, 15 Maart 1991
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10'\BROEDERSTROOM

'Hy sk'raaponsskoonheid weg'
Dffi natuurskoonvanBroederstroom -'nklein
gemeenskap met 'n unieke geskiedenis en .
natuurlewe - kan emstig bedreig word deur
die onoordeelkundige ontwikkeliilg wat nou
daar plaasvind.

'Inwoners is ontstoke oor die aktiwiteite
van 'n ontwikkelaar wat besig is om teendie
hange vandieWitwatersberg in Broederstroom
'n pad teskraap. Hy het ook al bo-op dieberg
twee platforms uitgeskraap waar sy werkers
woel met vragmotors en stootskrapers. Die
bruin litteken aan diegroen berg is vanver af
sigbaar indierustlge, beeldskone omgewing.

Die eienaar van die gewraakte erf is 'n
.sakeman, LT Rademeyer, wat aansoek ge
doen hetom'nverslapping van die regulasies
wat grondgebruik op die erf reguleer.

Tans word dit beperk tot landbou of re
sidensiele gebruik -maarhy het aansoekgedoen
om berghutte, 'nalgenene handeIaar, 'nontspan
ningsaalen "ontspannings fasiliteite onbepaald"
daar te ontwikkel.

Dit is veral die "ontspannings fasiliteite
onbepaald" wat die Broederstroom Aksie
Komitee ~. 'n groep besorgde inwoners van
Broederstroom wat die ontwikkeling teen
staan - omkrap. "Dit kan enigiets beteken, 'n
massiewe hotel, 'n waterpark, Ons weetDie 
en niemandwilons vertel Die," s8AllenJones
vandieBAK.

W atdiemensenogverder ontstel, isdatdie
werk:op diebergonverpoos voortgaan - al is
die aansoeknogniedeur Plaaslike Owerhede
goedgekeur nie. Beswaar is gemaak en daar
moet noguitsluitsel gegee word oor dieaan
soek.

."Hy werkmaaraan,asofhy seker isdathy
toestemminggaan kry - en as dit nie gebeur
nie, wie gaan regmaak? Die skade is reeds
gedoen. Daarwas bobbejane daar bo en baie
wild. Nou is diediere almal weg," se Jones.

Die kanse op gronderosie, die vestiging
van indringerplante op die berg en besoede
ling van die ondergrondse water is volgens
omgewingskenners groot, al vind geen ver-

Die inwoners van
.Broederstroom is hoogs
onstoke oot In man waf
besig is em lelike letsels
teen die hangevan die
Witwafersberg fe maak.
CHRISTELLE DEJAGER het
gaan onderscek instel

dere ontwikkeling plaas Die en worn die
oopgeskraapteareas weernet so gelos,

Jones se herhaalde vert~ aan verskeie
regeringsdepartemente omdie werk intussen
testop,het Die gewerkDie.Dieerfvalnet buite
die Magaliesberg Beskermingsgebied, en
Natuurbewaring het dus geen seggenskap
daaroornie, ' _

Daar is ook tans geenwetgewing in Suid
Afrika wat omgewingsimpak-studies ver
pligtend maakv66rdatiemand begin ontwikkel
Die, selfs op 'n berghelling. .

Totdat hy werklik iets begin bou, oortree
Rademeyerook geen grondgebruikreels Die.
'n Woordvoerder vir -die Departement van
Plaaslike Owerhede bevestig dit.

"Hyoortree geen reels nie,Dit is sy grand
- en hy kan 'n pad opsy grond bou as hy wil,
Tot die aansoek amptelik voor ons kom, het
dit ook niks met ons te doennie. Die finale
woord18 by die administrateur."·

Jones sedit kan 'n ernstige presedent skep
as die ontwikkelaar se aansoek summier
goedgekeur word, en hy toegelaat word om
onverskilligdie omgewing te ruiileer..

"Hymoetnon gekeerword.Ashy daarmee
wegkom,gaan almal wil inspring. Ons is nie
teen ontwikkeling Die. AI wat ons vra, is dat
daar oordeelkundig opgetree worden dat ons
spesiale omgewing ill aanmerking geneem
word."

.. t
Allen Jones van dIe Broederstroom

. Aksle Kornltee
(1'010: ,Use.ioubert)

Ditis egter Die die enigste ontwikkeling
wat die potensiaal het om die helekarakter,
die natuurlewe en die argeologiese rykdom
van Broederstroomte bedreig nie.

Broederstroom is 'nstil, pragtige gebied,
naby Johannesburg sowel as Pretoria, en
ontwikkelingsdruk in die omgewing van die
Hartebeespoortdam is dus onvermydelik.

Kosmos semunisipaliteit hetonlangsaan
soek gedoen om sy gebied van jurisdiksie te
vergroot om die meeste van die waterfront
eiendommeomdie Hartebeespoortdam in te
sluit. .

Dis nie duidelikwat hulle beplan om daar
teontwikkelnie,maar dieBAKvertrou diteg
terDieheeltemal Die,en is vasbeslote om eni
geonoordeelkundige ontwik:keling teen te werk,

"Diegemeenskapvan Broederstroom voel
hullehetietsuniekshier, 'njuweelin diePWV .
waarmens nogkanontspanen 'nrykplant-en

dierelewe kan geniet. Ons wil dit metmense.
deel- maar daargaanniks wees om tedeel as
ons Die n6t1 sekermaak dat ontwikkeling ons
nie vemietig nie.

"Ontwikkelaars moet hesef: as hulle die
redes wegvat wat mense in die eerste plek na
Broederstroom trek - die rustigheid en die
natuurlewe - gaan hulle 66k die verloorders

. wees," se Jones.
Vincent Carruthers, skrywer van "The

Magaliesberg" en lid van die Magaliesberg
Bewarings Agentskap, se dit is noodsaaklik:
dat sulke onoordeelkundige, ongekollrdineerde
ontwikkelingsaktiwiteite gestaak word.

Hy se 'n koordinerende liggaam is nodig 
maar beslis Die 'n munisipaliteit soos in die
Kosmos-voorstel Die.

"Enige munisipaliteitse primere doelgaan
wees ommeer geld in te kry van heffings en
belasting,iets wat deur ontwikkeling gebeur.
'n Meeronafhanklike beheerliggaam isnodig
wat ontwikkeling in die hele gebied koordi
neer en beheer."

Carrutherssa die hele Magaliesbergreeks,
waarvanBroederstroom 'n gedeelte vorm,is
geologiesuniek.Vanweediegebied segeolo
gie het dit 'n verskeidenheid verskillende
veldsoorte, watophulbeurt 'n ryk verskeiden
heid diereleweondersteun.

Suid-Afrika se naasgrootste kolonie ge
wone aasvoels- omtrent500 voels - is ookin
Broederstroom, by Skeerpoort in die Maga
liesberg.

Carruthers se daar moet ook 'n groter
bewustheidweesvanBroederstroom sehisto
riese skatte - 'n groot dorp uit die Ystertyd,
asook die slagvelde van die verskeie oorloe
waarin Broederstroom 'n sleutelrol gespeel
het. Argeologiese artefakte kan maklik deur
stootskrapers beskadig word en onoordeelkun
dige ontwikkeling kanBroederstroom sehis
toriese rykdom heeltemalvemietig.

"As dftgebeur, gaan daar maar net 'ndam
hier wees, niks spesiaals nie. En as dit eers
weg is,kan niemand dit terugbring nie."

. . ~ . .

Van Steentyd tot Atcomeeu

Oleplek waar Eugene Maraisselfmoord gepleeghet

destydseOupa Jalalporgekoop, wat balejare
lank ookdie enigstepetrolpomp gehad het,

Broederstroomse eerste skool was opdie
plaas vanoom BartPretorius,Andries Preto
rius sejongerbroer.Ditis in 1880in dieopstal
se solderkamer geopen, en is daarom die
"solderskool"genoem.

'n Skoolgebou is in1884opdie plaasopge
rig, maar moes in die Anglo-Boereoorlog
toemaak.Eers in1906is 'n nuweskoolgeopen
met 48 leerlingeellenemnrWenting as hoof.

Die volgende brokkies wat deur die jare
heen in die skoolverslae opgeteken is, vertel
hoe moeilik:oorlewingin die afgele~gemeen
skap vroeerjare was.

30 Julie, 1907: Nicolaas van derWalthet
die skoolverlaat.Die afstand van Hartebees
poort riaBroederstroom skool is te ver, Sy pa
kan Die bekostigom 'nfiets te koop nie.

5 Augustus, 1909:mnr Wenting het ver
dwyn. Mnr JD leRouxprobeer 'n nuwe skool
met 181eerlingebegin.

3 Junie, 1910:Le Roux het ook vertrek.

- . .:11::" <' ." '.'''~"¥
Ahmed Jalalpor... nag steeds die
enlgste algemene handelaar op

Broederstroom

.UNIVERSITEIT V~ KMPSTAD

.Lektoraat in
Afrikaans en

Nederlands (Taalkunde)
Aansoeke word ingewag ombogenoemde
betrekking waf vakant Js vanaf 1Julie 1991.
Aansoekers moet cor 'nPhD-grood beskik ofver
gevorderd woos met novorsing daaNoor enmoet by
voorkeur die volgende vakrigtings aanbied: Fonetiek
enFonologie, Semontiek, Sosiolinguistiek. .
Die salorisskool is R31 260 - R52 012 perjaermet
aantreklike personeelvoordele. .
Aansoekers rroet 'nvolledige curriculum vitae en die
name en adresse von drie referente uiterJik op8April
1991 voorfe oon: Die Aanstellingsbeampte,
Universiteit von Koapstad Rondebosch 7700;
telefoon: (021) 650-2192: faks: (021) 650-2138 von wie
verdere inligting bekom kon word. .
Aonsoeke word oorweeg ongeog geslag. ras of
geloot .
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BROEDERSlROOM, sohalfpadtussenJohan
nesburg enPretoria, bestaan uit 'nposkantoor,
'n supermark, 'ngarageen sowat280 gesinne
- 'n effens Boheemse mengsel van deeltydse
boere, vlugtelinge van die stad, kunstenaars,
akteurs en skrywers.

Die gemeenskap het ook sekerlik eenvan
die langste en rykstegeskiedenisse in Trans- 
vaal. Soos VincentCarruthers, skrywer van
die boek "The Magaliesberg", se: "Dit maak
Die saak watjouagtergrondis Die - Brit,Boer,
Nguni, Sotho - jy gaan jou wortels in die
Magaliesberg lay."

Ootblyfsels vanBroederstroomse gesldede
nis is oral tesien- sporevan die vroeeevolusie
van die mens,diemensse ontwikkeling deur
die Steen- en die Ystertyd, die 'Onathank
likheidsoorlogin 1877,die f914-rebellie, die
Anglo-Boereoorlog en die Groot Trek.

Die Broederstroom-gebied was 800 tot 'n
1 000 jaar gelede 'n belangrike Ystertyd-ne-

dersettingen een vandie grootste argeolo
gieseuitgrawings van dieYstertydis daar,

In die 1geeeu, voordiewitmensena die
Magaliesberggekom het, het dieBakwanas
in die gebied gelewe. Hullehet die "kroko
dilmense" geheet omdat die krokodil hul
totem-dierwas.

Die eerste witmense wat na die gebied
gekom het, was sendelinge en jagters. In
Augustus 1836het 'ngroepolifantjagtersdie
areabesoek.Hulle hethartebeeste gejaag tot
.indie "poort" (waar dieHartebeespoortdam
vandagis), waar hulleingehok engeskiet is
- vandaar die dam senaam.

In die 1840's het die Voortrekkerleier
AndriesPretorius en sybroers na Transvaal
getreken in 1843 in Broederstroom beland.
Die broers het hulle aanalbeikante van die
Krokodilrivier gevestig ~ en dis hoe Broe
derstroomsy naam gekry het,

Nog 'n bekende vroee inwoner was Gus
______________---, tavPreller, wat in 1916 dieplaasWelgegund,

nou bekend as Pelindaba,gekoop het. Die
skrywer en digter Bugene Marais het sy
Iaastelewensjare opPrellerseplaasdeurge
bring,waarhyuiteindelikinl936selfmoord
gepleeghet,

Die eerste "inry-bioskoop" in die land
wasopPelindaba - opGeloftedag in 1920. 'n
Grootlaken is tussen tweehoutpalegespan
en die rolprent "Voortrekkers" deur Gustav
Preller is in die ope lugvertoon. .

Eenvan die oudste Broederstroom-fami
lies Is die Jalalpors. Hulle het in 1906 peI11
donkie Broederstroomtoegekom, nadat hulle
van Indie af Suid-Afrika toe geYmmigreer
het, en 'n algemene handelaar-winkel daar
oopgemaak.

Vyfgeslagte later is di6familienog daar
-enAhmedJalalpor isnogsteedsdieenigste
algemenehande1aaropdiedorp.Die eerste
motorin Broederstroomis in 1925deur die

.. \ VryeWeekblad, 15Meart 1991
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Die Broederstroomse balladesanger word dagboekhouer

Die eerste Sarth Effricansanger
I
i
I

i

'Soos 'n

verskilkan maak, dat hulle menslikheid tel.
Die dinge op die televisie beteken in die
praktyk eintlik minder as hyvoorbeeld die
plaaslike konstabel se verhouding met die
mensevan sy dorp."

Hy sa daar is in Suid-Afrika baie goeie
voorbeelde van hoe gewonemenseselewens
baiemeer vertel as die groterprentjie vandie
politiekin die land.

''Mensehet onderversk:rikIike wettegroot
geword wat hulle heeltemaI moes verdeeI.
Maarkykna diewerkIike wisselwerking tussen
mense van albei kante van die draadop klein
plekke soos Broederstroom - dan sienjy iets
anders: gewone mense watvir mekaar omgee."

. Taylorsa om die gewonedingewatmense
doenwaarte neemendaaroorte skryf, wasnie
iets wathy altyd bewus gedoen hetnie.

Toe hy jonger was, het hy sommer net
geskryfwat vir hom lekkerwas - die"rigting"
en "doel" daarvan was in sy onderbewussyn,

''Maar soos 'n mens ouer word, word jy
meer bewus van wat jy eintlik probeerdoen,
watagteraltes lao Dit is eintIikbaieskrikkerig,
want ditlaat jou skielik baiekwesbaarvoeI."

Taylor,nou 53, sa aI het hy soortvan per
ongelukin sy beroep beland,sou hynouniks
anderswou doen nie.

"Iy betaalegter 'n prys in di6beroep; endit
is eensaamheid, Dit is 'n moeilike beroep 
dertigjaaren drie huweIike later weetek <ift.

''Ekmoetalleen wees ommy werkte skep,
omtekanskryf. Endanisjy weer aIleenopdie
verhoog. Die gehoor is daar, maar tog is jy
aIleen. En dan is daar die lang toere, weer
aIleenopdie pad. Iy moet die! beroeplietheom
dit te doen,"

mens ouer
'word, word
jymeer
bewus van
wat jy eintlik
probeer
doen...'

eers glad nie daaraan gedink om liedjies te
skryf nie, 'nVriendvanCul-de-Sacse dae het
hom egter oorreed om sy hand daaraan te
waag.

Hy probeertoe -en "AgPleez Deddy" was
een van dieeerstes.

Was hy verbaas toe die liedjie oomag die
gewildste saamsing-deuntjie in Suid-Afrika
word?

"Ja, dit was snaaks, Die reaksie het my
heeltemal verstom," se hy met 'n geskud van
diekop.

Agtema beskou,dink Taylorditwasomdat
dit die eerstekeer wasdat iemand 'n liedjie in
regte, egte "SarthEffrican" gesing het.

''Niemand het dit voorheen gedoen nie,
AIma1 het soosElvisofFrank Sinatra probeer
sing. Ek het iets gesing waarmee Suid-Afrl
kaners hulle kon vereenselwig, in hulle eie
aksent. En hulle kon ,,-ir hulself lag."

Dftis eintIikook wathyin "Broederstroom .
Diaries" probeerdoen,sa hy.Dit is snaaks, ja
- maardit gaanoor regtemenseen hullewens,
en dis wat die w!reld aanmekaarhou.

"Alles beginby diekleindinge wat mense
doen, en hullemensIikheid. Mense moet be
sefhul alledaagseleweisdieenigste lewe wat
hulle het, Dftis waarmee hulle moet werk en
wat hulle moetwaardeer. c l

"Mensekykelke dagtelevisieen lees in die
koerante van aI die groot dinge wat in die
wereld gebeur. Dit oorweldig hulle. Nader
hand begin hulle dink hulle 'klein' lewens
beteken niks nie, ~t hulleniks van waarde
kan doen nie. -

"Ekwi! vir mensese datwathulle e1kedag
in hulleeie lewensdoen, weibelangrik is en 'n

Jeremy Taylor

'n tydskrif, "Inside South Africa", wat nli 'n
jaartoegemaakhet. ToehyverledeNovember
iets nuuts in Port Elizabeth wou aanbied, het
hy aan sy Broederstroom-stories gedink.
Hoekomnie?

Taylor se die opvoering is vir hom iets
nuuts, Hy sal noumaar sien waarheen dit lei.
As musikant kan hy nie meer ontwikkel nie,
meenhy. Skryfen die toneel kan straks nou 'n
nuwe groeirigting virhom wees.

Maarwaarheta1Ies begin?Waarwas Taylor
v66r "Ag PleezDeddy" en hoe het di~ liedjie
gebeur?

Taylor was 'n student in modeme tale aan
Oxford. voordathy as 21-jarige Suid-Afrika
toe gekom het om. onderwys te gee by 'n
private kerkskool.

Daamahethyin 'n destydsgewilde uithang
plek in Hillbrow, The Cul-de-Sac, op die
kitaargetokkel om die jollers te vermaak.

Hy sa hy het nooit eintIik geweet wat om
met homself aan te yang nie, maar hetsedert
sy kinderdae'n grootvoorliefde vir dietearer
enmusiek. Hyhethomselfleerptaarspeelen
solankas warhykan onthou tearer toegegaan
engeskryf.

Shakespearebly vir hom 'n groot passie,
veraIMacbeth,enhy is dolop die "stemming"
van die tearer,

''Van my besteherinneringe is dietye toe
ek in 'nhalfl~ teaterby 'nmatinee inLonden
na groot akteurssoos Laurence Olivier gesit
en kykhet, Ek:het 'nabsolute bewondering vir
goeie akteurs en aktrises. Om hulle te sien
werk, is een van my grootste plesierein die
Iewe." '

AIwouhy nogaItydskryf, saTaylor,hethy

Met IIAg Pleez ' '
Deddyll het die jong
Brits gebore Jeremy
Taylor in 1961 oornag
in Suid-Afrika naam
gemaak. Sedertdien
hethy wereldwyd
musiek gemaak en
ba,ie opvoerings
aangebied. Sy
jongste produksie,
II Broederstroom
Diariesll, word nou by
die Markteater in
Johannesburg
opgevoer.
CHRISTELLE DE JAGER
hetby Taylor gaan
.inloer by sy
strooidakhuis aan .
die voet van die
Wifwatersberg by
Broederstroom, waar
hy die laasteelf jaar
woon
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DIT is 'n bloedwarm dag in Broederstroom.
Maar die voeltjies sing in diekoelte van Jer
emy Taylor se groen tuin,endie witgeverfde
strooidak-huisie Iyk aanloklik,
~voe4inn~M~m~~~re&mm~

kortbroek, kom Taylor groet, Wat jou eerste
tref,ishoeeenvoudig en onopgesmukdie huis
is, en hoe gemaklik Taylor daar lyk.

Hy pas by sy huis met dieverweerde geel
stalvoordeur, hout-vensterrame en groot kaggels .
waar aIles so 'n bietjie deurmekaar Iyk, asof
iemanddaar lewe.

Taylor bly al elf jaar op Broederstroom.
Die eerste vyf jaar het hy geen elektrisiteit
gehad nie, maar hy het daaraan gewoond
geraak.Hyhet op 'n plaas inEngelandgroot
geworden die buitelug en dievoel- en diere
lewe van Broederstroom het dit die moeite
werdgemaak,

Taylor sa sy plek by Broederstroom het
homdeurdie jare by sy sinnegehou,ofdarem
in 'n mate - al sou baie van sy vriende nie
eintlik saamstem nie.

"Hierkan ek ontsnap van die stad en die
geraas. Ek kan rustig skryf en musiekmaak,
en wanneerekwakker word,hoorek dievoels
sing."

Hier in Broederstroom het sy "Breeder
stroomDiaries" ontstaan - dietoneelstukwat
nou by die Markteater opgevoer word. Dis
besiel deur die stil klein gemeenskap van
Broederstroom met sy ryk geskiedenis en
interessante karakters: vanboeretotskrywers
en kunstenaars.

In "Broederstroom Diaries"skryf Taylor
oor die lewens van di6 mense, oor bepaalde
voorvaIle wat hy aanskou het en van die
stories wat in Broederstroom vertelword.

Hy skets Broederstroom en sy mense net
soos hulle is - name en aI.

Vanaandgaan 'n busvrag vanmeeras ses
tig "Broederstroom-inwoners" Johannesburg
toe om die toneelstuk te sien. Party weet al
hulle word genoem, ander wonder nog of
hulle ookhulselfopdie verhoog gaan sien (en
hoe hulle voorgestel gaanword).

"Ekweetnie wiemeer senuweeagtig is nie
- ek ofhulle," sa Taylor.

Taylorhetdie Broederstroom-stories eint
Iik driejaar gelede begin skryfas bydraes vir
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Sestien jaar van omstredenheid

Ole minister van Verdedlglng, genl Magnus Malan, het
die week 'n ekskluslewe onderhoud met die SAUK se
-Agenda' gevoer. Malan staan seide televlsle- .

.onderhoude toe en door is groot gewag gemaak van In
Indringende en dlepgaande gesprek met die minister.
Op die ou end Is Malan toegelaat om ongeskonde en
onultgedaag ult die strydte tree. JACQUES PAUW ~yk na
die teenstry91ghede In sy antwoorde
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Wanneer hetMalanvan die bestaan van die
BSBgeweet?
Nadatdie stormrondomdieBSB inFebruarie
verlede jaar losgebars het, het Malan in 'n
laatnagverklaring gese dathy eers in Novem-

.ber 1989 vandieBSB se bestaan ingelig is.
"Ekspeel nou oopkaartemetdie publiek," het
Malan gese.

Malan hetinsyverklaring gese die bestaan
van 'n spesiale,geheime organisasie van die
SAWse SpesialeMagte heteers in November
1989 onder sy aandag gekom. Die vorige
bevelvoerdervanSpesiale Magte en voorsit
ter van die BSB, gentJoep Joubert, het voor
die kommissie getuig dat die aard van die
BSB,sy streke ensysivielegedaante wel deur
Malan goedgekeur is. Al hoe meer getuienis
het gewys datMalan vir die parlement gejok
het. Die BSB het 'n jaarlikse begroting van
byna R30 miljoen en waarnemers meen dit
wasonmoontlikdatMalannie van die bestaan
van so 'n organisasie bewus kon wees nie,

Nou het Malan skielik sy hele verhaal
verander en aangepas. In die onderhoud
Donderdagaand op "Agenda"het hy gese dat
hyal in 1985 goedkeuring gegee het vir die

• stigting van die BSB, maar dat hy eers in
November 1989 van binnelandse optrede ingelig
is.

"Die konsep is aan my voorgelig in die
middel tagtigerjare ten opsigte van hierdie
organisasie. Die organisasie het. 'n klomp
naamveranderings ondergaan en die organi
sasie soos hyvandag daar staan, is die uitvloei
sel van daardie besluite," het Malan gese.

Die BSBhetookniesoos die minister sa'n
klomp naamveranderings ondergaan nie. In
1985het dieBSB asBarnaclebekend gestaan
en daarna asdieBSB.

"Van dieklein element,die element wat'n
klein streek waswat teen die opdrag van die
organisasiegewerk het,het ek'dieeerste keer
gehoor in November 1989. Wat die groot
organisasie betref, het ek nie probleme oor
wanneer ek daarvan gehoor het nie. Die ba
siese ding is:ekhet hulle taak goedgekeur."

Het die BSB toestemming gehad om in die
binneland op te tree?
Malan se dat die BSB nooit toestemming
gehad het omindie binneland op te tree nie.
"Non die taak wat daardie organisasie kon
gedoen het,washy kan inligting in die buite
land insamelen hy kan in die buiteland ope
reer, maarindiebinnelandkari hynet inligting
insamel want enigeoperasie in die binneland
was polisie-aangewese."

Twee vandie binnelandse operateurs het
voor die Harms-kommissie getuig dat daar
uitdruklik by'nvoorligtingskonferensie deur
die besturende direkteur, Joe Verster, aan
hulle gese isdatdit hulletaak is om die vyand
binne die landsgrense van die Republiek
maksimaalte ontwrig.

"Ons is ingelig datdie ontwrigting vandie
vyand, byvoorbeeld, enigiets Jean insluit van
diebreekvan 'nvenstertot die vermoorvan 'n
persoon,"hetVanZylgetuig, Calla Bothahet
ook getuig datdit die doelwit van die binne
landse streek was om oorlog te voer ter-n
verklaardevyande van Suid-Afrika.

Van Zylen Botha het getuig dat hulle 'n
vrywaring teen vervolging beloof is. Dievraag
is natuurlikwaaromvrywaring belowe is indien
hulle net inligting souinsarnel.

Was net 'n klein element van die BSB vir
wandade verantwoordelik?
Malan het in die televisie-onderhoud gese:
"Ennou, nouhetonsdie BSB ontbind omdat
'nklein element, tweeofdrie mense,moontlik
oor die lyn getrap het en nou ontbind ons
hierdie organisasie."

Volgens die getuienis voor die Harms
kommissiewasnienet diebinnelandse streek
,bydie wandade betrokke Die,maar bewyseis
gevind dat minstens twee ander streke ook
binnelandseoperasies uitgevoer het. Inteen-.
deel, operateurs vandieBSB wasbetrokkeby
binnelandse operasies nog· voor di~ streek
gestig is.

Harms hetbevinddat daar goeie redebestaan

om te glo dat die BSB betrokke was by die
moordeop dr Fabian en Florence Ribeiro in
Desember 1986 nie.

Robey, 'n beweerdeBSB-sluipmoorde
naar, het kort nadat die kommissie met sy
ondersoekbegin het, landuitgevlug- nadat
R30000 in sy rekening inbetaal is. Die BSB
het ook sy regskoste betaal toe hy van die
moordverdink is.

Daarwas ook getuienis datstreektweevan
die BSB, wat in Mosambiek opgetree het,
saamgesweerhetom'nDurbanseprokureurte
vennoor watsimpatiek teenoordieANC gestaan
het.

Verdermoet onthou word dat dieHarms
kommissie net 'n enkele sel van die BSB
ondersoekhet. Die BSB bestaanuittienstreke

METdiedeurblaai van dieafgelope 16jaarse
koerantknipsels oar MagnusMalan,vind mens
dat hy verreweg die meeste van al die mini
sters by omstrede voorvallebetrokke was.

Sy politieke opponente het hom dikwels
daarvan beskuldig dat hypolities onbehoorlik
optreeen sy bedanking is verskeie kere geeis
- maar tot dusver tevergeefs.

Hiervolg 'nkort opsomming vansommige
daarvan:

* In 1981 ignoreer hy die opposisie se
beskuldigings in die Parlement, maar erken
dat hy 'n militere vliegtuiggebruik het om 'n
Nasionale Party-verkie.singsvergadering in
Natal te gaan toespreek.

* In September' 1982ei$PhilipMyburgh,
toe PFP-verdedigingswoordvoorder, in die
parlement datMalanmoet verduidelik hoekom
SAW-offisiere in Namibia betrokke is by
klandestiene pogings om'nnuwe tussentydse
regering op etniese grondslag in te stel.

Myburghse Malan durfnielangerdaaroor
swyg nie "en dat dit 'n rampspoedige poging
was om gebeure in Namibia te beinvloed
terwyldie huidige onderhandelinge 'n mees
kritieke stadium bereik het". ~

Maar'n weermagswoordvoerder sa Malan
het geen kommentaar te lewernie - sy stan
daardoptrede van swye oordie jare.

* Daar is absoluut geen sprakevan enige
destabiliserende optrede teenAngola in Ca
bindanie.Diekommando-optrede was gemik
teenANC- en Swapo-basisse diepin Noord
Angola. Sovertel Malan,hand opdiehart, aan
dieparlementeinde Mei1985. Maarop daar-

wat byna 200 projekte bedryf het. Onsweet
niesteedsofdaarnog binnelandse streke was
nie.

Sewe wandade is deur die kommissie na
dieProkureur-generaalverwys waarby sowat
tien"direkteenindirekte"operateursbetrokke
is. Nugter weetwatter wandade nog na vore
sou gekom het indien Harms toegelaat was
omdie hele organisasiete ondersoek,

Het die BSBfantastiese werk gedoen?
Malan het gese: "Die BSB was 'n goeie or
ganisasie,hyhetfantasiesgedoen. Onshet tot
in die binnekringe van die ANC gepenetreer.
Ons moet die ANC looi...nie die BSB wat
hierdie prysenswaardige werk gedoen hetDie."

Indie Harms-kommissie bet ditgeblykdat

die selfde oomblik vertel kapt Wynand du
Toitpresies die teenoorgestelde aan 'n inter
nasionaleperskonferensie in Luanda.

. Hulle is 'n paar dae vantevore tydens 'n
Suid-Afrikaanse kommando-inval inCabinda,
gevangegeneem, se Du Toit. Nee,onshet nie
vir Swapo of die ANC gesoek nie, Ons wou
dieolievoorraadtenks opblaas.

*Sedert 1982is Malan herhaaldelik deur
Koosvan derMerwe aangeval oordiebetrok
kenheid van weermagoffisiere by die mis
lukte Mike Hoare-inval van die Seychelle
eilande,

Dis moeilikom te glo dat Malan as poli
tiekehoof niksdaarvangeweet hetnie,en dft
nadatdie Hooggeregshofbevind hetdat twee
weermagoffisiere regstreeks daarby betrokke
was. Die weermag het nie teen een opgetree
nie, beide het aangebly en een het later die
Suiderkruis-dekorasie vir uitstaande diens
ontvang.

Vander Merwe s8 as Malan regtig niks
geweethetnie, was hy nie net 'nverleentheid
vir Suid-Afrika nie, maar oak 'n veiltgheids
risiko.

Op dreigemente van Malan dathyVan der
Merwe sou dagvaar oor die aantyging, het
laasgenoemde homindieopenbaaruitgedaag
omhomhoftoetene~m-maarnikshetgebeur
nie,

.. Die talle openbare ontkennings <leur Malan
en die weermag van enige betrokkenheid by
Renamo, is welbekend.Die ontdekking van
die Vaz-dokumente in 1985 het ookdie on
waarheid aan die kaak gestel, wat later deur

sewe wettige binnelandse organisasies, wat
byvoorbeeld die SARaad van Kerkeen Regslui
vir Menseregte insluit,asvyandige organisa
sies beskou is. Byna dertig individue, waar
van die meeste nog nooit by enige onder
grondse of militere bedrywighede betrokke
was nie, is as vyande gebrandmerk,

Daar was sameswerings om vyf mense,
insluitende DesmondTutuen AlanBoesak, te
vermoor. 'n Kleuterskool is in Kaapstad
opgeblaas en 'n aapfetus is in Tutu se tuin
opgehang.

Vandieinligting watoorbuitelandse optrede
na vore gekom het, skilder allesbehalwe 'n
prentjie van 'n organisasie wat in die belang

"So seker as
twee maal twee
vier is, ons sal
die geveg wen."
- 13 Maart 1977
van alle Suid-Afrikaners opgetree het. Daaris
sterk aanduidingsdatdieBSB Anton Lubow
ski in Namibia vermoorhet en goeie redeom
te vermoeddat hulleDavidWebster inJohan
nesburg doodgeskiet het. Waner bedreiging
het hulle ingehou?

Pieter Botes het erken dat hy Albie Sachs
se arm met 'n motorbomafgeblaas het en die
onafhanklikheidsverkiesings in Namibiamoes
ontwrig. Hoekommoos Ribeiro sterf? In wie
se belang was dit?

Die getuienis dui op 'n organisasie wat
onbeheers opgetree en die laaste twee jaar
meer as RSO miljoen spandeerhet. Tallevan
sy teikens was wetsgehoorsame Suid-Afri
kaners wathulle beywer het vir 'n nie-rassige
demokratiesebestel.

Joe Versterhetvoordie kommissie erken
dat die BSBbedreigvoeldeur staatspresident
FW de Klerkse politieke hervormings en dat
die wettiging van die ANC en die PAC die
organisasiebedreig.

PW Botha bevestig is.
* Weer eens is daar in 1988 diesoveelste

ontkenningin die Parlement deur Malanoor
weermag-betrokkenheid. Di6 keer gaan dit
oor geheimesmeerpamflette wat uit vliegtuie
in Kaapstad gegooi is en teen die End Con
scriptionCampaigngemik was.

Maar 'njaar later bevind dieKaapseHoogge
regshofdatdie weermag daarvoorverantwoor
delik was.

*Dan was daar in 1988 vrae in dieParle
ment oor sygebruikvan 'n militere helikopter
vir 'n visvangbesoek aan Bird-eiland, buite
Port Elizabeth. Kollega John Wiley, watkort
daarna geheimsinnig selfmoord gepleeg het,
was saam, en dit het die staat R6 723 gekos.

In antwoordop'n vraagdeur PFP·lid John
Malcomess, sa Malan: "Die agbare lid weet
dat as die minister van Verdediging 'n taak .
uitvoer, hy dit vinnigdoen. Ek het gou my
offisi~le besoek afgehandel. Ja, ek het 'nvis
stok saamgeneem en ek het 'n aangename
visvangs gehad ... en ons het goeie visgehad
om te eet."

Malcomess: "Ditwas'n baieduurvisvang
ekspedisie,"

* In 1989vertel Malan aan die parlement
dat hy eersdie eindevan Junie 1988 vandie
BSB in kennis gestelis.

. *In 1989 is daarweer 'n storm om sykop
- di~ keeroor sy verbintenismet die bankrot
miljoen8rAlbert Vermaas. Malan vertel aan
die parlement hoewel hy en andere saammet
Vermaas op 'n visvangekspedisiewas, alma1
hul eie kostes betaalhet. .

Vrye W••kblad, 15Maart 1991
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Die opqanq.en ondergang
van die generaals

Die naderende politieke
einde van genl Magnus
Malan beteken ook die
finale einde van die Era
van die Generaals. Vir In
bloedige'anderhalf
dekade het die militere
In magsgreep op die
politieke 'en strategiese
besluitnemingsproses in
Suid-Afrika gehad - 'n
buite-parlem entere
regering wat Suid-Afrika
in oorloe met buurstate
gedompel het; die
"tota le aanslag" en die
"tota le strategiell die
heersende ideologie
gemaa k het; en
monsters soos die BSB
moontlik gemaak het.
HENNIE SERFONTEIN kyk
op die bladsye na die
opgang en ondergang
van die gen~raals en
meer spesifiek van
Magnus Andre de
Merindol Malan

"DIE stille staatsgreep", sal geskiedkundiges
dit dalk nog eendag noem, di6 tyd in die.
rniddel tot laat jare sewentig toe die Suid
Afrikaanse Weennag voetjievirvoetjie nader
a die sentrum van burgerlike mag beweeg
het. Di6 "staatsgreep" is volvoer toe Magnus
Malan in 1980 van Hoofvandie Weermag tot
minister van Verdediging bevorder is.

Die werklikheid van 'n Swapo-regering vir
Windhoeken die wett iging vanen onderhan
delingemetdie ANC in Suid-Afrika 'ndekade
laterverteldie verhaal vandiemislukking van
PW Bothaen Malan se "totale strategie".

Malan het verskeie male gesweer dat die
"rooivlagnooitoorWindhoek salwapper nie"
nie en dat die ANC nooit Suid-Afrika sal
beheer rue. Vandag word algemeen aanvaar
dat die ANC die meerderheid in 'n toekom
stige regering sal vorm.

Malan was die sleu telfiguur in die ske p
ping vandie totale strategie indie jare van die
generaals en in die latere meedoenlose
toepassing daarvan - iets waarvan miljoene
swart Suid-Afrikaners en burgers van ons
buurstate vandag sal kan getuig.

Suid-Afrika se geheime militere inv al in
Angola inOktober 1975 kanbeskou word as
die beginvan die era van totale strategie.

Die ineenstoring van die Portugese ryk in
Suider-Afrika en die Soweto-opstande van
1976 het 'n dringendheid meegebring vir 'n
nuwe oorlewingstrategie en die klimaat vir
die generaals geskep om diebeleid te ontplooi.

Op29Maart 197718 PWBothaasminister
van Verdediging 'n Verdedigingswitskrif aan
die Parlement voor waarin virdie eerste maaI
'n omvattende nasionaIe veiligheidsdoktrine
uiteengesit word.

Di6 dokument beklemtoon dat die nuwe
konfliksituasievereis dat daar gekoordineerde
optrede op aIle terreine moet wees - militer,
sielkundig, ekonornies, polities, sosiologies,
tegnologies, diplomaties, ideologies en kul
tureel.

"Dit is noodsaaklik dat 'n totale nasionale
strategieop die hoogste vlakgefonnuleermoet
word," se die dokument,

Agtien maande later, in September 1978,
vervang PW Botha die Soldaat vir John Vor
ster die Polisieman as Eerste Minister, maar
bly aanasminister van Verdediging. In 1980,
na 13jaaras politieke hoof vandie Weermag,
stel hy Malan in sy plek aan.

Die noue persoonlike bande wat in die
voorafgaande jare tussen die twee gesmee is,
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~enl Magnus Malan

vonn die hoeksteen waarop die generaals in
die volgende jare hul nuwe strategie sou
implementeer.Botha het deur al diejare blin
delings bankvasagter Malan gestaan en vrye
teuels aan die weermag en hul geheime in
temeen buitelandse operasies gegee.

Die instelling van die totale strategie het
verskeie fasette, en het die dringende skep
ping van veral nuwe politieke en veilig
heidstrukturegeskep.

DieNPonderBotha sepolitiekebervorming
stappewasdeelvan die planne . Dit sluit in die
skepping van 'n driekamer-parlement vir
blankes, Kleurlingeen Indiers met die spesi
fiekeuitsluitingvan Swartes. Deel daarvan is
die instelling in 1983 van 'n uitvoerende
Staatspresident metongeoorloofde wye magte.

Saam metdiepolitieke hervormingeis aan
die veiligheidsestablishment, en spesifiekaan
diegeneraals, 'n sleutelplek in besluitneming
opdie hoogstevlakoor politieke enalle ander
sake gegee.

Die nasionale veilighejdsbestuurstelsel
behels die Staatsveiligheidsraad (SVR), die
Verdedigings Mannekrag Skakelkomitee en
diestelsel vanGesamentlike Bestuursentrums.

Spoedigna die Botha-magsoomame is die
SVR, tot toe een van vier be langrike kabi
netkomitees, deur wetgewing met spesiale
magtebeklee. DieStaatspresidentword voor
sitter, dit het 'n vaste lidmaatskap en het be
voegdhedeveel wyer asenige anderkomitee.
Die SVR verkry'n sekretariaat van50mense
- waarvandiemeerderheid weermag-offisiere
- teenoor die slegs vyf voltydse amptenare
toegewys aan die ander komi tees.

Die SVR sluit in slegs sekere ministers -

FW de Klerk was nooit lid nie - en die hoofde
vanaldie Veiligheidsdienste.Die vaste sekre
taris was 'n weennag-generaal.

Dit wordverhef tot 'n belangrikerliggaam
as die kabinet en vergader voor kabinetsver
gaderings. Dus ook op politieke gebied is die
SVR se "advies" deurslaggewend.

Die stelselvan GesamentlikeBestuursen
trums was die instrumentvir die binnelandse
implementering van die strategie. Daarvol
gens is die land in 10strekeingedeel, en elke
streek het weer so 'n liggaam - tot in die
kleinste dorp of township. Daar was byna 'n
duisend sulkeplaaslikeliggame .

Op streeks- en plaaslike vlak was die
koordinerende sekretarismeestaI'nweermag
offisier. Dithet bestaan uit amptenare van 'n
verskeidenheid van departemente en moes
plaaslike onrusbesweerdeursnellesosiaIeen
ekonornieseopgraderingsprojekte.

Plaaslike swart leiersis "geskep" en opge
bou as teenvoeter vir die beweerde minder
heid-radikales, waarvan tienduisende in hegtenis
geneem is.

Daannee saam was daar 'n omvattende
propaganda-oorlogdeurdiemilitaristebeplan
en beheer metdie doelomdie hart engees van
dieswartmense te wen, die sogenaamde Wham
strategie.

Die weermag ensyverskeie fronte is daar
mee regstreeksin beidedie swart en wit poli
tiek betrek.Daar was'n hele aantalvoorvalle
waardie weermag blatant party-politiek bedryf
het en waarteen beide die DP en KP sterk
beswaar gemaak het,

Buitelands behels die strategie 'n beleid
van destabilisasie van al die buurlande in

a.....lrosIe: 11nlA Hom)

Suider-Afrika. Dit sluit in sabotasie-aanvalle
op die ANC en Swapo, en aktiewe militere
ondersteuning aan rebellegroepe soos Renamo,
Unita en reaksionere elemente in Zimbabwe
en Lesotho.

Die BSB is uit die buitelandse strategie
gebore,maar dit ontluik intern as 'n organisa
sie betrokke by koelbloedige moorde vanswart
en witpolitieke aktiviste - iets watMalan vir
die soveelste keer ontken dat hy aanvanklik
enige kennis van gedra het.

Diestrategievan 'n allesomvattende Wham
propagandaveldtog en die"neutralisering" van
politieke aktiviste het sy oefenlopieeers in
Namibia gehad.Deur skole, die radio en tele
visie, en met propagandaspanne onder die
naam van "onskuldige" kultuurorganisasies,
is aile energie op Namibia en veral Ovambo
land toegespits.

Nerens is die rnislukking van die totale
strategiemeer dramaties aan die kaak gestel
as gedurende die 1989-verkiesings in Na
mibia nie - toe die oorweldigende meerder
heidvandie mense in OvambolandvirSwapo
gestem het.

In Suid-Afrika self is die rnislukking van
die ysterhand-pogings om die pro-ANC
simpatiee van diemeerderheid swartmense te
vermorsel, nou alwelbekend. Die ineenstorting
van talle plaaslike swart stadsrade watkunsma
tig met regeringsliulp in stand gehou is, is
verdere bewy s hiervan.

DieAngola-inval in 1975hetdie beginvan
die implementering van die totale strategie
beteken. Dertien jaar later het die Suid-Afri
kaansenee rlaag by Cuito Canavale dieeinde
daarvanbeteken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------



Totale strategie was
'n totalemislukking

Magnus Malan, Plk Botha en 'n RPG7-vuurpyllansserder In MessIna·

In Soldaat se soldaal

ment - die militere skaakmatwatdaarop ge
volgheten dieNarnibaanse-Angolese vredes
onderhandelinge.

Tenslotte wys DuPisanidaarop dat die to
tale strategie nie netSuid-Afrikaseregionale
beleidheeltemal gemilitariseer hetnie, maar
ook die weermag heeltemal gepolitiseerhet,

"Daardeurhet dieweennagook'npolitieke
speIer in die interne politiek geword. Die
politieke nalatenskap van streek-destabilisasie
kan vanwee die weermag se ho~ politieke
profielemstigekomplikasiesmeebringvirdie
huidige transfomiasieprosesin die land."

Du Pisani waarsku dat 'n mens nie die
sielkundigeimpakvanSuid-Afrika se vemie
tigingsbeleid op die inwoners van Suider
Afrikamoet onderskatnie. Hyse: "Mensehet
'nlangpolitieke geheueen daarissielkundige
letsels wat mense vir jaremethulle sal saamdra."

Selfs die Nkomati-verdrag met Mosam
biek, wat vandag as 'n "sukses"aangeprys
word,was beslis 'n mislukking, se Du Pisani
- "want die ontdekking deur die Frelimo
regeringdaama datRenamosteeds deur Suid
Afrika ondersteun is, het ons geloofwaar-
digheidemstig geknou. .

"Veraldie tydpetk 1975-1985 was 'n dekade
waarin ons verhouding met Snider-Afrika slegs
as patologies beskryfkan word.

"Daarwas absoluutniks konstruktiefs nie,
wantons optrede isgesienasdeelvan 'n totale
strategieteen 'n sogenaamde 'totaleaanslag"'.

Du Pisani beweer onomwonde dat dit 'n
valsevoorstelling wasen dat 'n totaleaanslag
teen Suid-Afrika nooit deel van die Sowjet
Unie se strategiese beplanning wasnie.

"Natuurlik sou die Sowjet-Unie later wel
betrokkeraak, ten delevanwee Suid-Afrikase
verhouding met dieVSA en vera! sedert die
Angolese gebeure vanaf 1975.

Du Pisani sa die keerpuntwasdie skokke
vir Suid-Mrika tydens die gevegte random
CuitoCanavale, "Sedert1985alhetdie waar
skuwingsligte vir die militere beplanners in

'Pretoria begin flikker. Daar waspraktieseen
logistieke probleme, onverwagte Kubaanse
suksesse en die besef dat Suid-Afrikaanse
lugbeheer iets van die verlede wasen dat die
konflik op tegnologiese gebied 'n stadium
bereikhet waar dit te veel geld en mensele
wenssou kos."

Du Pisani sa CuitoCanavale en die latere
taktieseverrassingskuiwevandieKubane tot
teen die Namibiaanse grens, was Inkataklis
mieseervaring vir diemilitere establishment.
Dit was die begin vandie eindevandestabili
sasieen die totale strategie.

klaar, Dit is 'n voorstellingwatskreeu teen
die werklikheid.

"Ja,dit is so dat daar kommuniste en
kommunistiese invloedin dieANCis;ja,dit
isso dat hulle gewapende stryd as strategie
volgwat dade van terreur enmoord insluit;
ja, dit is so dat onskuldige mense vermoor
en gedood word. Ek het dit alles in my
inleidende toespraak gese, afgekeur en
veroordeel,

Maar die vraag is: Wat gaan ons daar
omtrent doen? Vdgens MagnusMalan moet
ODSskiet en bakkejagen uitwiswant dit is 'n
probleemop ons grense. Ditisdiebuurstate
wat niewil help ensaamwerk nie.'Korn ons
donner hulle opt' .

"Ek wil vir hom 'n eenvoudige, glashelde
re waarheid vertel. Dit is nie die eksterne
ANC wat die interne situasie radikaliseer
nle, Dit is die in terne ANC wat die eksterne
ANC radikaliseer. Wat hier binnelands in
Suid-Afrika in 1985 gebeur bet, het meer
gedoen om druk op die eksterne ANC uit te
oefen as enigiets wat hulle kon bedink het.

"Ondersteuners en lede van die ANC
.hier binne Suid-Afrika werk in ODS kom
buise, ons tuine en ons tabrieke. Ons durf
ons nie daaroor te mislei nie.

"Dit is presies hier waar Magnus Malan
en Louis Ie Grange ons mislei.As hulle se
ons moet oorlog maak teen die ANC, dan se
hulleons moet oorlogmaak teenmense hier
binne in Suid-Afrika en nie net buite ons
grense nie. Is dit al oplossing?"

Van Zyl se laaste woorde
in die Parlement

leid van veelrassigheid moesvernietig word.
Die oorkoepelende doelwitagterdie totale '

strategie met destabilisering, sa Du Pisani,
was omdie swarttuislandetelegitimeer en die
buurstate te verswak. .

Hy wys op die volgende teenstrydighede
en mislukkingsvan destabilisasie.

Terwyl SA sy handel met die lande wou
versterk, het sysabotasievan. hulekonomie en
vera! hul vervoerstelsel hulleekonomies ver
swak en ons handel met hullebenadeel.

'n Hoofdoelwas om diebevrydingsbewe- .
gings te delegitimiseeren hulle van politieke
leefruimte teontneemMaardieteenoorgestelde
het gebeur - dieSuid-Afrikaanse regering self
is gedelegitimiseer. -

TerwyldieregeringWestersebelange wou
bevorder,isdre inwerldikheid skade aangedoen.
Westerse steun vir Suid-Afrika is daardeur
ondermyn.Dithet sanksie-optrede bespoedig
want besluite daaroor het dikwels gevolg nli
destabilisasie-aksiesen militere strooptogte.

Suid-Afrikase sekuriteit in Snider-Afrika
is erg benadeel."Suid-Afrika se sabotasie van
die lande se sosiale en ekonomiesestrukture
het hulproduksieverm~ verminder," se Du
Pisani. "Hullandbouproduksie is ook geraak.

"Daardeurisons sekuriteitnieversterknie,
want Snider-Afrikahei meer onseker en on
stabiel geword.", .

Suid-Afrikawou syinvloedenheerskappy
in Suider-Afrika versterk, maar weens ons
militere optredes sedert die Angolese inval
van 1975, isdieintemasionalebetrokkenheid
in diestreekgeweldig verltoog. Dit hetregstreeks
gelei tot die betrokkenheid van Kuba en die
super-moondhede, die Sowjet-Unie en die
VSA.

PW Bothasedestabilisasie,en pogings tot
dwang en diplomasie, het Suid-Afrika se eie
diplomatieke inisiatiewe in Snider-Afrika
ondermyn. "Dithet diplomaties vir ons on
moontlik geword om as derde party in
streekgeskilleop te tree," se Du Pisani .

"Ons het eers weer diplomaties aanvaar
baar geword na die gebeure by Cuito Cana
vale - rampspoedigvir onsmilitere establish-

IN sylaaste toespraak voor die parlement,
toe by bedank het, bet Frederik van Zyl
Slabbert die volgende oor Magnus Malan
te segehad:

"My probleemmetdie minister van Ver
dediging is 'n eenvoudig dog ontstelIende
een: Ek kan hom nie meer g10nie.

"Ek stel 'n paar pertinente vrae wat 'n
eenvoudige ja of nee vereis, en by reageer
deur my persoonlik aan te val en my loja
liteit teenoor myland en symense verdag te
maak.

"Toe ek dieeerste keer in 1983 gevra het
oor ons destabiliserende rol in Mosambiek
en ons betrokkenbeid by Renamo, het hy
nie gese'ja' of 'nee' in dieverband nie. Hy

-het net gese ek sing in Moskou se koor,
- omdat ek bloot die vraag gevra bet.

. "Verledejaar erken Pik Botha prontuit
ons het gedestablllseer deur Renamo te
help en ons salweer somaak as dit nodig is.
In die debat erken Magnus Malan ons
destabiliseer maar hy antwoord nie my
vrae nie. Weer eensvra ekhom eenvoudige
ja- of nee-vrae en by reageer deur my loja
liteit verdag te maak, Ek 'praat met die
vyande van Suid-Afrika', ek 'drop 'die
weermag', ek 'seek 'n medaljevan die ANC'.

"Die ander probleem wat ek met hom
bet, issydoelbewuste en berekendewanvoor
stelling vim die ANC. Yolgens bom is die
ANC 'n groep uitbeemse terroriste onder
bebeer van kommuniste wat deur Moskou
gefinansier en ondersteun word - kort en

* Buurstate se groter 'afhanklikheid van :
Suid-Mrikamoessterkerpolitieke,'diploma

. tieke en ekoaomiese bande skep.
*Said-AfrikawouWesterse belange indie

streek bevorderen die situasie vanuit 'nkoue
oorlog-konteks benader,

* Destabilisasie en die totale strategie
regionaalhet parallel geloop met die opbou
van die uitvoerende staat en die groeiende
sleuteirol vandiestaatsveiligheidsraad (SVR).

*Die konsepvannie-rassigheidaspolitie
kealtematieftotdieregering se apartheidsbe-

rolgespeel in sy latere betrokkenheid bydie
skepping van die "totale strategie". Dit sou
meeras 'ndekadedie grondslag vormvandie
regering se allesomvattende politieke, mili
tere, ekonomieseen hervormingsbeleid.

Teneerste washy glo 'n ruk verbonde aan
dieFransemagtewattotdiebegin sestigerjare
geveg het om Algerieonder Franse beheer te
behou. Malan het die bewering nooitontken
nie. Dis interessant dat hy daar wastydens, of
kortvoor NelsonMandela se historiese be
soek aan Algerie, toe die ANC sy onder
grondse militareversetsaksies teendieSuid-
Afrikaanse regering begin het. .-

Op di6 manier maak hy kennis met die
Franse militeredenkerAndre Beaufre, wiese
teoriee en filosofie later 'nbelangrikedeelsou
word van die opleidingvan offisiere by die
Verdedigingskollege in Pretoria.

Ten tweede, en miskien belangriker, is
Malan in 1962vir twee jaar se spesiale oplei
dingnaAmerika. Hy woon'nreeks~
susse by FortLeavenworthby, en isdaarna 'n
korttyd aan die 35stepantserdivisieinColo-

. rado verbonde.
Malanmaakkennismet die teen-insurgen

siestrategie van die Amerlkaners, dieFranse
endie Britte in plekke soos Vietnam,Malei
sie, Algerie en Indo-China. Die strategie
beklemtoon sosiale en politieke propagan
dametode - die sogenaamdeWham-konsep.

As politikusen minister van Verdediging
dielaastebyna12jaar, wasMalan 'nomstrede
figuur. Sy bedanking is telkens deursowel die
DPas die KP geeis,

Koosvander Merwe, weermag-woerdvoer
dervan dieKP,beskryfMalan asminister so:

"As hy persoonlik totverantwoording geroep
word, kruip hy weg agter dte weermag. Hy
beskuldig mense dat hulle die weermag on
dermyn, en is bekend as iemand wathoege

-naamd nie kritiekkan vat nie.
''Hy is ook iemand wat in die parlement

vrae ontduik. Asmensis hy 'n alleenloper. Hy
venny IreIlSC.enwekdie indtuk: dathyrreganes
optree."

Hy word in die leer onthou wir sy ys
tergestel en fiksheid. Tydens jagtogte in die
woestyn het hy talle jonger soldatein die
aarde geloop.

Malan is bekendas 'n soldaat se soldaat.

'DIEbeleid vandestabilisasie van onsbuurstate -:
as 'nintegrerendedeelvandie totalestrategie
vandiemilitariste, was'nvolslae mislukking.
Elkedoelwit het misluk- en Suid-Afrika op
dieouend polities in 'njammerlike posisie in
Suider-Afrika gelaat.

."Dit was 'n donker tydperk in die geskie
denisvan ons regionalebeleidin Suider-M
rika,"

S6 beoordeel Andre du Pisani van die
Suid-MrikaInstituut virIntemasionale Aan
geleenthedediegevolgevandie"totalestrate-.
gie", .

Hysa: "NlidiePWBotha-oomamein 1978
hetdieproses begin omdiediktatuur van die
imperiale president tevestig as diekernbasis
vandienuwestruktuuromdietotalestrategie
binne-en buitelands teontplooi."

Die destabilisasie-strategie het vyf groot
doelwitte gehad, sa Du Pisani: ;-,

*Suid-Afrika se militere, ekonomieseen
po~tieke oorheersirigvandie streek,

DIE 61-jarige Magnus Andre de Merindol
Malan hettot met sy toetrede totdiepolitiek as
ministervanVerdediging in1980'nroemryke
militere loopbaan gehad en vinnig opgang
gemaak.

Binne23jaarhethy vanjongrekruut totdie
jongstehoof van die leergevorder. Drie jaar
later,in 1976,is hy asdiejongstehoofvan die
weermag.aangestel,

Hyis binneagt maande bevorder van briga
dier tot generaal-majoor en daama tot luite
nant-generaal, Op 27washyat 'nkaptein, op
34 kommandant, op 38 diejongstebrigadier
en op43 die jongste generaal,

Malan is die seun van die bekende Avril
Malan. Sy pa was 'n sleutelfiguur in die Afri
kaner-establishment in Pretoria - sedert die
jaredertig as lid van dieBroederbond en die
NP,ensedert19.48 asparlementsliden later as
adjunk-speaker.

Terwyl Avril Malan en die NP die oor
logsdeelnamevan dieSmuts-regering teenge
staan het, het die 14-jarige Magnus - toe al
grootvir s.y ouderdom- teen syouersse sindie
huisverlaatom hom by tlie l~r aan te sluit.

MaarDanieCraven,destyds inbeheervan
liggaamlike opleiding by die SA Militere
Kollege op Voortrekkerhoogte, het sy planne
gekortwiek. Malan matrikuleer toe later op
Kimberley.

In 1950 laat vaar hy syBCom-studie aan
dieUniversiteitvan Stellenboschensluit hom
bydie staande-magvandieleer aan.Hy is in
dieeerste groep wat begin met die BSc Mil
studie aan die Universiteit van Pretoria en
gradueerin 1953. Malan wordtoeoffisier en
sluithom by die elite miuinierskorps aan. Na
dieontbinding van dieeenheid wordhy na die
le~r oorgeplaas.

Vanvroeg af hetsy leierskapseienskappe
ensterkpersoonlikheid homonderdie aandag
vandie militere leierskorps gebring.

In 1958 word kaptMagnusMalan aange
stelasaide-de-campvanEGJansen, die laaste
goewemeur-generaal.

Nadat hy 'n aantal jarehoof van die Mili
tereAkademie in Saldanha was,word Malan
offisier in beheer vanoperasies en opleiding
bydie leerhoofkwartler in Pretoria

Twee belangrike gebeurtcnisse in Malan
se vroeere loopbaan het 'n deurslaggewende
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"l'____ -.-.....-< ~__~ __~__ ._...L._~ -'-"--.-~__ ,,__~ , ~ ~_ __...._~ ~ \_'-_, _



MAGNUS MALAN/ 15 ..
, ~ < •• - , • •

'n Buitengewone minister van Verdediging
word oorhoegoed hy vir ons is nie.

"Dis natuurlik alles twak, 'n Mens kan
meer leeswatmet ons totale strategie gebeur
het in Amerikaanse tydskrifte en dagblaaie as
wat jy in dieparlement mag optel.

"PW Bothaen Magnus Malan mag weet
wat hy aangevang het, maar nie Suid-Afrika
nie.

"Dis tyddat die kinderagtige cowboys en
crooks-speletjie nouend kry.

"Daarisnie plekdaarvoor vir wat ons wil
bereik indieoorgangsfase nie.

''Indien weI, sal ons maar net weereindig
waar ons begin het - met 'n buitengewone
minister vanverdediging."

(Fo1o: Anna ZJemInScl- Afrap/x)

James Selfe... polltleke kllinte Is
omgekoop, en krltlcl verdruk

demokrasie in diegebiede tevestig nie. Dit is
dan ookdeurswartmensegesien as'nstrategic
van diegeneraals envan die "militeremanne"
wat daaragtersit. ,

Dit hetook daartoegelei dat die weermag
regstreeks betrokke geraak hetby binnelandse
operasiesen politiek.

Selfesa: "Diebetrokkenheidvandieweer
mag in die oorlog in Namibia het regstreeks
gelei tot binnelandse operasies soos gedoen
deur die BSB. As dit gewettig was om '1\
Wham-propagandaveldtog te loods om die
hart engeesvan diemense inNamibiate wen,
waarom dannie ookhier nie?

"Omdat so 'n strategie altyd vyandenodig
het, is ditslegsnodig dat die militeregroepe
betrokkebybinnelandse aksies teenpolitieke
figure optree, soosgedoen deur die BSB."

"Dieowerheid het parlementere prosedurena
wlllekeurgesystap, en selfs die Parlement
willensen wetens mislei. Dit is gedoen onder
die dekmantel van 'n totale strategie wat 'n
totaleaanslag moos afweer.

"PW Botha, maar vera! Magnus Malan
wasdievader van die ideologle.In sy wese is
die ideologie 'n weerspreking van die ver- .
antwoordbare politielre endemokratiese proses.

''Nounog salMalanbeweer, sonder bewyse,
datsyweermag die landmiljoenegespaarhet.
Hyweetalles, verstaan allesen mensmoetnet
vertrouwant hy is in bevel.

"Dit is in landsbelang (en gelukkigweet
net hy wat dit beteken) dat ons nie ingelig

Magnus die Polltlkus

'n Strategiewat nie sonder
vyande kon .slaag nie

DIE militere establishmenthet totaalmisluk
om die politieke doelwitte wat hy met sy
strategie van die Nasionale Veiligheid
Bestuurstelsel (NVB) ingedagtegehadhet, te
bereik.

Dit is die mening van James Selfe, Di
rekteur van Navorsing vir die Demokratiese
Party. Selfe is 'n deskundige opmilitere sake

• en ook lid van die Presidentsraad.
Hy saas 'n mens dit suiweruitdie oogpunt

van tegniese doeltreffendheidbeoordeel, kan
daar weI gese word dat dit in 'nheelbeperkte
sin "gewerk"het, want dieNVB hetinderdaad
daaringeslaag dat die burgerlike burokrasie,
nou de facto onder beheervan die parallelle.
militere burokrasie, sekeresosialeen ekono
miese knelpunte in swartwoongebiede baie .
vinnigeren meer doeltreffend konaanpak.

Fondseis baievinnigerbekomen spandeer
sodat honderde miljoene rand gebruikis om
townships soos Alexandra opte gradeer.

Maar Selfe beklemtoon dat die tegniese
suksesse "totaal oorskadu word deur die in
herente politieke swakhede 'en mislukkings
van die stelsel". Die gebeure en opstande in
die townships bewys dit,

Eerstens in terme vandie politieke agenda
agter al die skemas, was die doelom sekere
swartgroepe indie staatstelsel asbondgenote
tebetrek, en die res as agitators te beskuldig.

Selfe 88: "Spanning en konflik is geskep
tussen swartmense wat by die regering se
binnekringbetrek is endiesogenaamdebuite
staanders, die ondersteuners van die bevry
dingsbewegings.

"Opdie grondvlak indie townships het dit
heeleenvoudig betelren datjou politiekekli~te
omgekoopenjou kriticiverdrukis.Dieswart
mense wat nie saamspeel nie, is in hegtenis
geneem, vervolg of getntimideer,"

Die stelsel van die skepping van swart
politieke klienteen vyande het ookgrootskaalse
polarisasie en konflik in die gebiedegeskep,

Venier was dit nooit 'n eerlike plan om

DIE totale strategie vanPWBotha en Magnus
Malan het eindelik gelei tot 'n stelsel van
buite-parlementere regeringen 'n miskenning
van die demokrasie.

Dit is die oordeel van Frederik van Zyl
Slabbert, mede-direkteur van Idasa, wat as
Opposisieleiervirbaie jareswaardemetBotha
en Malan oor die saak gekruishet.

Slabbert beskryf Malan se rol soos volg:
"Soos genl Norman Schwartzkopf van

SaddamHoesein gese het: Asparlementarier
verstaan hy minvan parlementere prosedure;
minag hy die verantwoordbare demokratiese
proses; is ongeduldig met enige kritiese on
dervraging en is bedeeld met 'n grenslose
onvermoeom tedebatteer- maar andersins is
hy 'n buitengewoneministervan verdediging.

"Die driekamer-parlement sal in diegeskie
denis opgeteken word,nieomdatdit K1eurlinge
en Indiers betrekhet nie,maaromdat dit sulke
ongelooflike magte gekonsentreerhet in die
persoon van die Staatspresident.

"Daar is voldoendebewysedat die magte
in die tagtigerjare gebruik is om 'n buite
parlementere owerheid te skep.

'"\, ~,

Peter Vale... dlt was 'n leuen

haar vrylating is deur die polisie teengestaan
op grond dat staatsveiligbeid daardeu:r ingedrang
soukom.

"n Beedigde verklaring van die polisie
weerspieel die totale strategic, want daarin
word beweer dat sy deur die Sowjet-Unie
gemanipuleerword. Ditwas'nabsolute leuen,
en daar was geen waarheidin nie. .

"Maar die valsegrondslag van die doktrine
was die basis van die aanhouding van tien
duisende Suid-Afrikaners," se Vale.

Magnus die Soldaat en...

Frederlk van Zyl Siabbert

Oit was absolute bedrog
"INTELLEKTUEEL beskou was die konsep
van die totale strategie absolute bedrog. Dit
was deurtrekvan dubbelsinnighede, onseker
hede, verwarring en onbewese feite en in
drukke.

"Ook wasdit diemees siniese manipulasie
van die vrese vanblankes wat glo dat die
wereld hullebedreig. Die ou paaiboelie van
SwartGevaaris summiermet die nuwe spook
van die Rooi Gevaarvervang." .

So sienprof Peter Yale, hoof van die de
partment Internasionale Studies aan dieUniver
siteit vandie Wes-Kaapland, die totale strate
giese propagandavan die afgelope 15 jaar.

Vale s6:"Eenonvergeetlikeaspek hiervan
was dat soveel akademici regstreeks of on
regstreeks daarby betrek is en 'n rol daarin
gespeel het, dikwelsagter die skerms.

"Die tragedie daarvan was dat daar nooit
werklik 'noop akademiese debatoordietotale
strategieen verwantesake gevoer is nie.Bale
akademicihet agter'n sameswering vanswye
geskuil."

Vale s6dit isdieredewaarom iemandsoos
DirkKunert,hoofvandiedepartment Intema
sionale Studies aan die Universiteit van die
Witwatersrand,oordiejare so'ngroot invloed
op die denkevanPW Botha en die militariste
uitgeoefenhet.

Kunertwas eenvandie grootste vertolkers
van diekommunisties gei'nspireerde komplotte
van die Sowjet-Uniemet sy totale aanslag op
Said-Afrika.

Vale wysdaaropdatKunert se getuienisen
uiteensettingvandie totaleaanslag teenSuid
Afrika 'n belangrike rol gespeel het toe die
Steyn-kommisievanondersoek na die pers in
1981 s6 'nbedreigingen die noodsaaklikheid
van 'n totale strategieaanvaar het.

Hy verwysna'nakademiesekonferensiein
1983 waarRae Killan,toe 'nsenioramptenaar
van BuitelandseSake,erken het dat daarnie
rnand in die departmentwas wat Russieskon
praat nie,"Dis skokkend om te dinkdat rege
ringsbesluite en akademiese ontledings oor
die sogenaamdetotaleaanslag gedoen isdeur
mensewatnie eerstehandse kennis vanRussiese
dokumenteen geskrifte gehad het nie.

"Vandagsal baie akademicibloos ashulle
weer moet lees wat hulle in hul onkunde
destyds oor die totaleaanslaggeskryfengese
het," se Yale.

Hy se 'n belangrike aspek van die totale
strategie-denkewasdiefeit datdit dieAmeri
kaanse strategieendieKissinger- en Reagan
doktrine, vantotale opposisie teen kommunisme
oor die hele wereld,slaafs gevolg het,

Hy se die totale aanslag-spook is in die
tagtigerjare gebruik om die brutale onder
drukkingvan dieswartopstande tydenstwee
noodtoestande te regverdig.

"Hoe die denke van die veiligheid-esta
blishmentonderinvloedvan die filosofie was,
blyk uitdie aanhouding van my vrou, Louise,
in daardie jare. 'n Dringende hofaansoek vir
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geweld.
Oor wat die' vonk in die kruitvat was, 58

Molefe: "Ons weet nognie watgebeurhet nie.
Die algemene bewering wat rondgaan, is dat
twee mans oor 'n girlfriend bakleihet. Die een
man isdoodgemaak enInkatha-ledehet hutself
bewapen," ~ hy•

DieANC- enACA-lede sienegter dieonlangse
Alexandra-geweld in diekonteks van dielandwye
geweldwat sederteindeverledejaarin vera! die
townships in die PWV-gebied heers.

hJ.:;G:;;J~i;~;~~~d~~~i~~~'~;i~;wakende oog oor 'n groep pollslemanne
(roto: BrettE/off- AfIop/x)

"Alexandra kon nie :hoop om aan die
.. voortslepende geweld tussendie ANe en Inkatha
, in ander townships te ontsnapnie,"~Molefe.

"Di6 geweld kan nie in isolasie gesien word
. nie envormdeelvan 'n vooraf beplande strate
gie omdemokratieseprosesse teondermyn,"58
hy.

Molefe sa hy is baie agterdogtig oor Temba
Khozaseonlangseuitlatings dat daargeweld in
Alexandra gaan uitbreek.

"Die ANCen Inkatha was saamin 'n verga
dering en Khoza het duidelik gese daar gaan
moeilikheid in Alex .. wees. Dit was 'n week
voordatdiegeweldomgeen duidelikeredesnie
uitgebreek het."

Die rede waarom Khoza moeilikheid in
'Alexandra voorspel 'het, was glo omdat die
ACA dieburgemeester gevra het omte bedank.

''Khoza het gesadaar gaan moeilikheidwees
omdat hy geweet het wat die planne is," het
Molefe Dinsdagin Alexandra gese.

Sowel Molefeas Mayekiso hetookdie poli
sie beskuldig en gese inwoners van die town
ship is ontwapen terwyl die Inkatha-Iedein die
hostel steedsbewapen is.

Mayekiso hou die polisie verantwoordelik
vir van diemoorde wat gepleeg is: "Diepolisie
het lemmetjiesdraad rondom die hostel en die
omringende omgewing gespan. Vandie mense
wat in di6 omgewing bly, is ANC-Iede en 'n
groot getalvan di6mense is deur Inkatha-Iede
vermooromdathullenie die gebiedkon verlaat
nie."

Tans onderl1andel afvaardigings vandiepolisie,
-die weermag. dieANC en Inkatha daagliks om
, moontlikeoplossingsvir die krisis te bespreek. . i

Molefe se egter dat die polisie nie kon
sekwent optreenie.

''BIke oggend,sedert Saterdag, dradie poli-
sie endieweermag lyke uit die hostel.Maar oIls
sien steeds gewapende Inkatha-Iede. bns ver
staan niehoekomdie polisie so huiwerig is om
Inkatha te ontwapen nie, terwyl inwoners
ontwapenis."
*Die RooiKruis verskaf nou kos en komberse
aan sowat300hawelose mense, maar volgens
die ANCisdaar atmeer as 1000 mense watnie
na hul huise lean terugkeer nie of watnie meer

(Foto: BtettEIoff-AfIOpIx) huiSe Mt nie.

. DIEANC-leierskapvan AIeXandrasa daarheers
verwarring oor walter vonk die kruitvat laat
ontplof het, maarstaan vas dit kan nie voor 'n
ANC-deur gele word nie,

"Di6 geweld is nie polities-geinspireer nie,
Dit is nie 'n geveg tussen die ANC en Inkatha
nie. Ek gIo nie die Inkatha-leierskap wil di6
geweld he nie," se die voorsirter van ACA, .
Moses Mayekiso. .

Mayekiso beskryf die gevegte as "totale
anargie". ''Die oorlog vind plaas tussen die
inwoners, diepolisie en Inkatha en daar is geen
politieke redes vir die gevegte nie."

Hoewel Mayekiso "verstom" is deur die
skielike uitbreek van geweld, ~ hy die eerste
tekens van konflik het at drie weke gelede
verskyn.

Volgens hom en die ANC-tak in Alexandra
se sekretaris van Publisiteit en Inligting, Abed
Bapela, het 'n groep Inkatha-ondersteuners drie
weke gelede by die taxi-staanplek Inkatha-lie- ,
dere gesing en hut wapens rondgeswaai. Di6
optrede het inwoners glo "onrustig en bang",,,
gemaak.'

Inwoners,wat die naweekbewapen voorhut
huise wag gehou het, het ook vertel dat daar al
geruime tyd 'ngroeiende 1nkatha-1eeIlwoordigheid
in die township te sien was.

"Inkatha-Iede het die laaste tyd in groepe
deurdie strategeloop methul wapens. Ditmaak
die inwoners en ANC-Iede kwaad, want hulle
voel bedreig deurdie gevaarlikewapens wat di6
mense dra," 58 Bapela.

Mayekiso het ook 'n ander teorie oor die
uitbreekvangeweld: ''Baie minmense is doodge
maak in botsings tussen Inkatha-groepe en
township-inwoners. Hoeweldiesituasie gespan-
ne was, isdie tweegroepeuitmekaargehou. Tog

Y het die moorde steeds aangehou. Klein groepies,
wat soos Renamo en die Burgerlike Samewer
kingsburo te werk gaan, is besig om kort-kort
iemand te vermoor. Niemandweet wie hulle is
nie," sa Mayekiso.
• Die sekretarisvan die organiseringskomitee

van die ANC enlidvan dieuitvoerendekomitee
van die PWV-ANC-tak. Popo Molefe, bet na
gereelde besoeke aan Alexandraen onderhan
delinge met diepolisie enInkatha,ookgese daar
heers verwarring oor die redes vir die skielike

,.,

' .....
Ole ANCsePopo Molefe
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Inkatha se LC Koza
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Usufhul Usufhul Usufhullnkafha-ondersfeuners op die oorlogspad

..- ~.

Inkatha-Iede te verset.
Hoewelniemand - nieeens diepanga-swaac.s

en petrolbom-gooiers self - werklik verstaan
waaromdiegeweld so skielik in Alexandra uit
gebreek hetnie,meeninwoners datdaargeruime,
tydal voortekensvan die slagting gesmeulhet.

Indie opeenvolgendenoodtoestande van die
tagtigerjarehetAlexandra die gewonepolitieke
verskilleen gevegtegehad,ANC-Iede is opge

. neemin diegemeenskapstrukture watvoortdurend
gebotshet met die dorpsraad en Inkatha-Iede.

In 1986 het die prentjie egterverander: Die
ganse Alexandra het saamgestaan in die "ses
daagseoorlog" teen die polisie. In diehostelle
het nie net Inkatha-ondersteuners gewoon nie
enindieCivicwasANC-sowelasInkatha-lede.

Metdie uitbreekvan geweld verlede jaarhet
'ngrootgroepmenseegter naAlexandra gevlug
-eenvan dieenigstetownships indieomgewing
watbetreklikongeskondegebly het.Di6groep
mense, die stigting van drieInkathaVIyheidspar-

, ty-takk:e, 'n eetstakingvan skoolkindersen die
Civicse oproepom die bedanking vandie bur
gemeester (wat'nInkatha-lid is), lyknamoont
lik redes vir die opbou van spanning tussen
inwoners.

Klein groepiesmense - die inwonersnoom
. hulle "hit squads"- beweeg glo in Alexandra

rond,'blykbaar selfs in die afgekamptehostel
gebied,en vermoormense stilletjies. Inwoners,
Inkatha- en ANC-Iede sa die meeste van die
oorledenes is onskuldige gewone mense met
geen sterk politiekeaffiliasie nie.

- PEARLIE JOUBERT EN IRENE LOUW

-

, '.,

:1
InPolIsleman hou 'n wakendeoog oor 'n groep Inkafha-ondersteuners

.. ' CFoto: PeotIIe Joub6lt)

Volgens hom was dit te verwagte dat daar
konflik in Alexandra sou wees omdatdie ANC
dieburgemeester,Prince Mokoena, woudwing
omtebedankomdathy Inkatha toegelaathetom
inAlexandra te organiseer.

Die onlangseANC-Inkatha-gevegte wat in
Sowetouitgebreekhet, het ook volgens KJ
aanleidinggegee tot die oorIog in Alexanc

"Gerugte doendie rondedat ANC-Iede w
wouneem vir die dood van ANC-Iede ty(
gevegte met lnkatha-Iede in Mzimhloph
Soweto," se Khoza.

Die hoofleier van die Inkatha Vryheidsparty
in Transvaal,Themba Khoza, se hy het lankal
konflik in Alexandra sienkom.

"Verlede weekhet onsen dieANC'n verga
deringgehad.EkhetvirdieANCgesedaar gaan
inoeilikheidin Alexandra wees omdatdie Civic
Associationdie burgemeesterwoudwingom te

. bedank.
"Weensdie moontlike boikot wat uitgeroep

sou word en die sit-in van die kinders in die
munisipalekantore, was die situasie gespanne
en ek het probleme voorsien,"58 Khoza.

"

". I,'

.' "
\ ' .........·.Wddtledie·worfelvan'··die slagfinginAlexanc;lra?
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Inkatha: Dis nie onsnie, maar... V::1::::::~~:r:~e:e1:e~:r~t:::::kv~n ANC:. Dis nle ens nie, maar...
Alexandra by Sandton uitgebreek. Skaars vyf

meende gelede het die voorsiffer .van die
Alexandra Civic Association (ACA), Moses

Mayekiso, gespog oor Alexandra se
ge·integreerde, gedissiplineerde gemeenskap. Die
Staatsveiligheidsraad het ook tydens sy "Wham
veldtog" (Winning Hearts and Minds) van In paar

jaar gelede,miljoene rande in die township
gepomp. Anders as ander Randse townships het
Alexandra nie sedert 1986 probleme tussen die
hostel- en die township-inwoners ondervind nie. '

Dieweek is meer as 50 mense in die "model
townshlp" dood en sowat 60 beseer. PEARLIE
JOUBERT het probeer vasstel wie en wat die
onverwagte geweldpleging veroorsaak het

16

DIE adjunk-voorsitter van die Inkatha
Vryheidsparty inAlexandra.Sam Nxumalo,sa
sonder 'n oomblik se huiwering hy weet nie
waarom geweldso skielikin Alexandra uitge
breek het nie. '

"Al wat ons tot dusver weet, is gegrond op
bespiegeling.Gerugtedoendie ronde. 'n Senior
Inkatha-lid.Nhlanhla Nzuza, is glo Vrydagnag
in l8e Laan deurANC-lede verbrand. Inkatha
lede het by diehostelbymekaargekom om die
moord te bespreek."

Volgenshomhetdi6byeenkoms in die hos-
•tel by inwoners die indrukgewek dat Inkatha
lede hulself regmaak vir 'n aanval op die inwo
.ners, "DitlykasofdieoorIogs6 ontstaan het,"58
Nxumalo. '

Hy glo niedat dieonlangseslagting 'n ANC
,Inkatha-oorlogis nie. "Hier is nou drie groepe
betrokke: Inkatha, dieANC en dan die vegten
des wat hulself comrades noem, Niemand weet

-wiehulle is entotwatterparty hulle behoortnie.
Hulle noemhulselfcomradesen beheer tansdie
situasie." '. .

Daar was egter volgens Nxumalo 'n paar
voorvalle wat moontlik aanleiding kon gee tot
die skielike uitbreek van geweld.
" Di6SondagsoudiederdeInkatha-tak tydens
'n byeenkoms in Alexandra gestig word. "Die
ANCsou moontlikdi6 byeenkoms wou ontwrig,"
meenhy. ..

"Daar is ook ander probleme: die meeste
Inkatha-lede komuitverskillendetuislande, ter
wyl die ANC-Iedeuit die PWV-gebied kom.

"Die ANC het at by verskeie geleenthede
ge58 Inkatha-lede moot teruggaan na die luis- ,
lande," ~ Nxumalo. .
. Volgens hommaakdi6eise van die ANC die

Inkatha-lede "ongelukkig".
Hy ~ Inkatha-Iede wat met hul "kulturele

wapens" in dietownship rondbeweeg, het geen
.. .Invloedgehad opdieuitbreekvan die geweld in :

Alexandra nie." .' ,
"Ons dra nog altyd daardie wapens, Dit is

deel van ons kultuur en tradisies, Mease moet
nie nou kom ense die wapens10khulle uit nie,
Hoekom sou hullebang wees vir die wapens?
Ons val mos niemenseaan nie."

DievoorsittervandieInkatha Vryheidsparty
in Alexandra. LC Koza, het 'n ander storie
gehoor en meen diegeweld het s6 ontstaan:

"Die huis van 'n Inkatha-lid in lOe Laan is
omsingel.Dit wasdiecomradeswat syhuis wou
deursoek, Di6 man het geweier dat die com-

&:~rf~~~~f~~:= _
oggendbyNzuzasehuisaankom.ishy(Nzuza) VERLEDE naweek was 'n doodgewone, son-
vermoor en verbrand." nige naweek in die pels-en-perdemis-wereld

Volgens Koza het Inkatha-Iede toe vanSandton.Maarskaarsvyfkilometervandie
bymekaargekomenna diehostel gegaan om die bedtywige winkelsentrums hetdiebloedgevloei
situasie te "bespreek". ' en die haat opgevlam,

"Dienuus hettoedeurdie township gevlieg: "Usuthu'" was die wagwoord waarmee die
Inkatha val onsaan." inwoners van di6 township, waar meer as

Volgens Kozahetdie inwoners hulle gereed 300 000 mense woon, vroeg Saterdagoggend
gemaak vir die aanval, terwyl Inkatha-lede by wakker geword het. , ' '
die hostel bymekaargekom hei, "Usuthu" is die woord watInkatha-lede skree

Hy noem ookandervoorvalle wat moontlik voordat hulle aanval, Dit beteken "maak ge-
aanIeiding kon gegee het totdieskielikedoods1ag: reed". Selfsvir die polisie en weermaglede wat
"Mense se die ANC het dieoorIog begin omdat sedertverledenaweek in Alexandraontplooi IS,
hulle mense geYntimideer het. Groepe ANC's het di6 woord 'n vreesaanjaende waarskuwing
het glo rondgegaanengevra of mense Inkatha- geword. Ironies genoeg dra heelparty Inkatha-
of ANC-Iede is,maarons weet nie. "mans T-hemde' met die slagspreuk "Victory

"Onsis baie verbaas. Di6gevegte hetmy self, through peace".
baieverbaas. Ek: isvroeg Saterdagoggend wakker Dieeienaardigsteis dat diegeweldnet in die '
gemaak - en kon tot nou nog nie agterkom plakkerskampe voorkom, en nie in Alexandra
presies hoekom die aanvalle plaasgevind het as geheelnie. , "
nie," se Koza. Aandieeen kant van diepad,net 'npaar teet!

, Koza se die situasie is nou buite beheer. ' van diehostelle, isdie lewevandieinwoners in
"Omdat 'n groepInkatha-Iede in die hostel "regte" huise heeltemal normaal. Hulle is nie

'vasgevang is en 'n andergroopin die township deur diegeweldgeraak nieen gaandoodluiters
is, is ditmoeilik omdiemensebymekaar te kry.. voort met hul daaglikse lewe. Aan die ander
Mense word sommer net doodgemaak." kant van diepad sterf mense in botsings tussen

Koza se die situasie is al s6 buite die beheer Inkatha- en ANC-ondersteuners. 11
van die leierskap dat 'n groep lnkatha-Iede 'n Talle plakkers is dakloos-hulle moesnoodge-
Inkatha-lid vermoorhet. dwongehulsinkhuisies reg langs diehostelver- .

"'nInkatha-lidhetlaateennag in sy motorby laat. Saterdagaand het die polisiedi6 gebiedmet
die hostel opgedaag.Die Inkatha-wagte by die lemmetjiesdraadafgekamp.
hostelhet hom doodgesteek - enagtema. toe die Diemeeste plakkers staahmethulpelose en
familiedaar aankom, kom hulle agter dat die vreesbevangeuitdrukkings ophulgesigterond:
man een van hulle was," vertelKoza. hulle is te bang om hulle teendie gewapende

j
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en dat byna diehelfte van die mense wat aan
die optog deelgeneem het,mans was.

Natuurlik behoort mans ook aan protes
aksies teen geweld teen vroue deel te neem.
Geweld teenvroue raak ookmans se lewens
en geen man bly onaangeraakindien sy vrou
of vriendin verkrag wordnie. Die vrees vir
aanrandingenverkragting maak verhoudinge
tussen mans en vroue onnatuurliken in som
mige gevalle selfs onmoontlik.

Maar vroue is lank genoeg voorgeskryf
deur mans. Ekis moegdaarvoordat mans vir
my besluit watterliedjiesek moet sing envir
my moot marshall. Die eis van veiligheid in
ons huise, by die werken in die strate is geen
politieke eis nie en het niks met politiek en
ideologie temakenie. -

Politiekeorganisasies gaan nie vroue-reg
te emstigopneem en nie-diskriminer werk
omstandighede verseker nie, hulle gaan nie
nasionale veldtogte voer om verkragting te
bekamp nie, hulle gaan nie aanranding en
vroue-slanery op die agendavir onderhande
linge plaas nie. Hulle gaan dit nie doen nie
omdat hulle dit tot dusvernog nie gedoen het
nie en hulle gaan dit nie doennie omdat "lip
service" tot dusver genoeg was.

Vroue hetpolitiekeorganisasiestoegelaat
om weg te kommet die "regte"jargon sonder
enige sigbare optrede. Ons het toegelaat dat
die ANC se twee sinneoornie-diskriminasie
in die Konstitusionele Riglynegenoeg is.

En totdatvroue se onsbesluit self wat ons
sing en ons geenie omofjy 'n boer, 'n hoer, 'n
ANC- of 'n AWB-lid is nie,maar 'n vrou, sal
ons steeds niesaans alleenkan gaan stap nie,
sal ons steeds met 'n gedurige vrees vir ver
kragting leefen sal net Inpaar honderd vroue
bereid wees omeen maalper jaar protes teen
di6 omstandighedeaan te teken.

spanning tussen ortodokse (nie net Oosters
Ortodoks nie)enkontekstuele teologi~ bestaan,
'n spanningwatselfsdievoortbestaan vandie
WRK in syhuidigevormbedreig.

Volgensortodokseafgevaardigdeshet die
WRK eenprimere doelendit is dieherstel van
die sigbareeenheidvandiekerk deur leerstel
lige struikelblokke uit die weg te ruim, Hulle
het in 'n openbareverklaring hul ontevreden
heid met diegroeiendeteologiesepluralisrne
binne die WRK deur die aanmoediging van
sulke "wilde" kontekstuele teologiee baie
duidelik gemaaken ten slottegevra: "Has the
time come for the Orthodox churches and
other member churches to review their rela
tions with the World Council of Churches?
We pray theHoly Spirittohelp all Christians
,to renew theircommitment to visible unity."

Dit is onwaarskynlik dat die ortodokse
kerke die WRK nou sal verlaat, maar die
teologiese spanning is duidelik tasbaar en
daar~moeilike besluite virdieSentrale Komitee
voor om dieekumeniesebootjieregop te hou.

'n Taiwaneseteolooghetdi6 spanning tref
fend getipeer as 'n verskil tussen 'n "balloon
theology" - watmooironden sigbaar is, maar
op stuk van sake in die lug sweef - en "story
theologies", wat op die grond deur mense
uitgeruil word en op geen manier onder een
teologiese komberskan inpas nie.

Chung se"nuwewyn"wasop die ou end te
sterk vir die meeste van die afgevaardigdes,
en die gewraakte woorde oor die arrogansie
van mense wat hulle as die kroon van die
skepping beskou, is uit dieverslag van Afde
ling I geskrap.

Dit is vervang deur 'n fonnulering wat
beklemtoon datdie mens'n integrerende deel
van dieskeppingis, maartogook 'nbesondere
verantwoordelikheidvir dieres van die skep
ping het,

Die hele diskussie het egter weI daartoe
gelei dat dieWRK besluit h.et om dringend 'n
wereldwye studieprojek aan die gang te sit
,waarindie teologie vandieskepping diepgaande
ondersoek mootword,en waarinveral geluis
ter moot word na die stemme van vroue,
annes, mense van ander godsdienste en
natuurwetenskaplikes.

AI was liftdie enigste tasbare uitwerking
wat Chungsefassinerende teologiese aanbie
ding op die vergadering gehad het, sal dit
ongetwyfeld onthou word as die teologiese
hoogtepunt van Canberra 1991.

Die mishandeling van
vroue ken geen politleke
grense nie. Daarom, skryf
PEARLIE JOUBERT, was sy
veriede Vrydagaand
briesend kwaad toe long
manlike comrades twaalf
vroue-organisasisies se
protes-optog teen vroue
mishandeling vir hul eie
politieke doeleindes
gekaaphet '

'n optoghou nie- omdie eenvoudigerededat
ons moegdaarvoorisdat daarelke 1,5minute
'n vrouin Suid-Afrika verkrag word, datons
siekensat is vir'nlanden 'ngemeenskapwaar
ons niesaanskafeetoe kan loop omsigarette
te gaankoop nie.En dat onsalternatieweeis,

En nog iets: ons wil nie respek he omdat
ons vroue is nie,maaromdat008 mense is en
~Arom respek verdien.

Dit was ironies om in gietende reendeur
een vandie gebiede in Johannesburgmetdie
hoogstemisdaadsyfer te stap, terwyl groepe
manlike comrades ingesit het: "Shaya ama
Bunu, uya, uya,Umkhonto we sizwe" (MK,
slaan die boere). Dit was ironies omdat Piet
"Skiet" Rudolph, Barend Strydom, Gatsha
Buthulezi en Magnus Malan se vroue 66k
verkragkan word,66knie saans kan gaanstap
nie en66k aandieoptogmooskon deelneem.

En dit was bitter ironies dat mAns al die
liedjies begin sing het, dat Glow se vroue-,
groep (Gay andLesbian Organisationof the
Witwatersrand) se banier deur mAns gedrais

En die boodskap van di6Koreaansevroue
aan die geleerde afgevaardigdes van die
WereldraadvanKerke?"Tell them theydon't
have to spend too much energy to call the
Spirit,becausethe Spirit is already herewith
us. Don'tbotherherby calling her allthetime.
She is busy working hard with us. The only
problemis wedonothave eyes to seeandears
to hearthe Spirit,aswe are occupied with our
greed. So tell them'repent'!"

Danksy haarskitterendeaanbieding,maar .
ook vanwee al die, teologiese snare wat sy
aangeraakhet, wasChungdie liefting vandie
meesteafgevaardigdes. Daarhetegteronmid
dellik skerp reaksie gekom - veral van die
Ortodoksekerke.

Hullehet haar standpuntas "sinkretisme"
beskou, met anderwoorde 'n ongeoorloofde
vermengingvandieevangelie en andergods
dienste. In 'n openbare debat het sommige
afgevaardigdes daarop gewys dat nie elke
gees dieHeilige Gees is nie, en dat diedrie-

, eenheidsleer in die gedrang kom in sulke
gevaarlikekontekstuele teologiee.

Hierop was Chung se antwoord: Dit is
inderdaadgevaariik,maar sy beskou haarself
as deelvan 'n "post-colonial generation"van
vroue en jong mense uit die Derde wereld.
Hulle issoos "nuwe wyn" wat niein ou wynsakke
pas nie en wat hulle nie meer laat stilmaak
deur diemanliketeologieseelite watnoual2
000 jaarlank diemagopeis om te bepaal wat
"sinkretisme" is en wat nie.

Dit is duidelik dat daar 'n fundamentele

God is nieRambo nie

Chung Hyun Kyung verbrand die
papler met die namevan af die
mense wat traglesgesterf het

Sy verwerp die tradisionele beeld van God as In
"omnipotent, macho, warrior God who rescues all the
good guys and punishes all the bad guys" het die
jongKoreaanse teoloog profChung Hyun-Kyung op
die sewende volvergadering van die Wereldraad van
KerkEt gese. Sy en ander teoloi uitdie Derde,Wereld
verfeenwoordig In Inuwe wyn' wat die ou wynsakke
van die Westerse Christendom straks nog kan laat
bars, skryf KLiPPIES KRITZINGER

Die laaste faset van Chung se eko-femi
nisme is dat haar primere teologiese
gespreksgenote nie filosowe of sosioloe is
nie, maargrassrootsvroue-aktiviste in Korea.
Saammethulle wil 51 'n geloofen 'n teologie
ontwikkel wat nie op die doodskultuur van
BabelofMammongegrondis nie, maarop die
lewenskultuur van Pinkster.

Los die vivo's vir die polltlcll
RET u geweet 600 mense het verlede Vry
dagaandinJohannesburg,nitprates teengeweld
teen vroue, Umkhonto we Sizwe-liedjies gesing,
ANC-baniere geswaai en "Viva ANC" en
''Viva MK" geskree?

En ekhet gevoelsoos eenvanmykoUegas
'n tyd gelede tydens die eerstekonsert van
AbdullahIbrahim in Suid-Afrika: "We waz
robbed". ,

Ter viering van Internasionale Vrouedag
het twaalfvroue-organisasies 'n optog deur
die stratevandiestadgereel- 'noptogom"die
nag terug te neem" soos Amerikaanse vroue
dit in die vroeesewentigeIjare gedoen het.

Ditwasegter duidelik datvroue-organisa
sies,of liewerdi~ wat by dieorganisering van
die optogbetrokkewas, dieklokhoor luihet,
maar niele~r weet waar diebelhangnie,

Die optog is. gereel uit protes teen die
verkragting van 39000 'VI'Oue jaarliks inSuid
Afrika, uitprates teen die seksuele misbruik
van tien persent van Suid-Afrikaanse vroue
deur hulfamilielede en nitprotes daarteendat
een derdevan alle vroue deurhul mans ge-
sIaan word. .

..En niemand wat ernstig isoorgeweldteen
vroue enontevredeis met 'n landwaarvroue
nie saans veilig op straat is nie, kan MK
liedjies singtydens Invredesoptog nie, -

En niemandwaternstig isoordiskrimina
sie teen vroue en eis "dat vroue met respek
behandelword"- soos 'n pamflet lui watvoor
die optogverspreiis - sou toelaatdat'n enkele
politiekeorganisasiedie optog kaapnie.

Eken 'n groot groep vroue wounie aan 'n'
ANC-optog deelneem nie. Net soosons ook
nie, uit protesteen geweld teenvroue,aan 'n
NP-optog sou wou deelneem en weermag
liedjies singnie. Ons wou niesaammetjong
comradeswat met blink ~ ''VivaMK"skree
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W
at is die verhouding tussen die
mens en die res van die skep
ping? Di6vraag het intense be-,
spreking uitgelok by die pas
afgelope Canberra-vergadering

van die Wereldraad van Kerke.
Diebelangrikheid van"groen" vraagstukke

by die vergadering is reedsuitgedruk in die
hooftema: "Kom,Heilige Gees - vernuwe die
hele skeppingl"eneenvandie vier afdelings
van die' vergadering is gewy aan die tema
"Gewervan lewe - bewaar u skepping".

In die eerstekonsepverslag van die afde
ling is gese dit is die"uiterste arrogansie om
onsself te sien asdieraisond'etre van God se
skeppingswerk, asdiekroonvan diekosmiese
skepping, of selfs as rentmeesters van die
skepping".

Die agtergrond hiervan het gele in die
provokatiewe enmeesleurende aanbieding van
diejongKoreaanse teoloog, profChungHyun
Kyung. Sy het op die tweede dag van die
vergadering 'n sleuteIreferaat oor die hoof
temagelewer enisstaande toegejuig. 'n Mens
het minstens twee etikette nodig om haar
kontekstuele Asiatiese teologie te beskryf:
politieke bevryding en eko-feminisme.

Wat die eerste betref, gee 51 haar volle
steunaan die politieke herenigingvanKorea.
Trouens, die Koreaanse kerkelewer 'nunieke '
bydraetot di6proses deurhulherinterpretasie
van die bybelse gedagte van die "jubeljaar".
Volgens Levitikus moot daar elke 50 jaar 'n
einde gemaak word aan finansiele onder
drukking en verslawing, sodat almal weer
finansieel van voor af kan begin. Die Ko
reaanse kerlre bet 1995 uitgeroep as huljubeljaar
- 'n jaar van bevryding en eenheid nA 50 jaar
van verslawingaandie strydende ideologiee
wat deur die groot moondhede aan hulle
opgedring is. .

Maar dit was eintlik Chung se eko-femi
nismewat die ondersteuning en die teenstand
uitgelok het, In haarkontekstuele Asiatiese
benadering sluit 51 aan by die Filippynse
volksgodsdiens, waarin dieaardegesienword
as diemoedergodin Ina,en dus as 'n lewende
entiteit,

Vir Chung isdieaarde nie dood nie, maar
"God-infused" en "God-breathed". Daarom
moetdit met diepe respekbehandelword.Om
dit te onderstreephet51diehele vergadering
gevraom hul skoene uit te treken verder gese
datdiemens niebokantdienatuur is nie,maar
'n klein onderdeeltjie daarvan.

'nMens moot dusdieBybelherinterpreteer
vanuit die perspektief van voels, 'water eli
berge, Terselfdertyd neemsyuit die Koreaanse
volksboeddhisme dievroulikegodin Kwa In
as haarmodel virdieverstaan van die Heilige
Gees- 'n barmhartige vroulike "bodhisattva"
wat haar daaraan wy om die hele lydende
skeppingna bevryding telei,eerder as om dit
alleenbinne tegaan''

Opgrand hiervan verwerp sydieoorlIeersend
manlike beeldvanGod:"Inolonger believein
an omnipotent, Macho, warriorGod who res
cuesall good guys andpunishes all bad guys.
Rather,I rely onthecompassionate God who
weeps with us for life in the midst of cruel
destruction of life."

Om die stemvandie barmhartigeGod te
hoormoot 'n mens egterluisterna die stemme
van die mense watdeurdieeeue heen wreed
en onregverdig doodgemaak is. In Koreaword
hulle die han-geeste genoem,geeste wat nie
tot rus kan komnieomdathulle die onreg in
die wereld wilregstel, DieHeilige Gees praat
met die lewendesashullebereid is om na die
krete van di6 han-geeste te luister en hulle
daartoe te verbind om teenonreg te.stry. .

Daarom het Chung in die begin van haar
lesing op 'n "1iturgiese" (of sjamanistiese)
wyse al die han-geeste nadergeroep deur 'n
paarvan hulle byname tenoem: Hager, Uria,
Jefta se dogter, die seuntjies van Betlehem,
Jeanne d'Arc en die "hekse" van die Mid
deleeue, die slagoffers vankolonialisme, die
Jodeuit die gaskamers, Gandhi, Biko,Martin
Luther King, die mense van Tsjernobyl, die
gees van die aarde, lugenwater, die soldate,
burgerlikes en seediere watdoodgaan in die
Golfoorlog, en ten slotte "die gees van die
bevryder, ons broerJesus, gemartel en ver
moor aan die kruis".

Toehet sydiepapier metdi6 name aan die
brand gesteek, en 'n dans saammet sestien
jong Koreane en tweeAborigines uitgevoer
wat bedool was omdie teenwoordigheidvan
al di6 han-geeste te simboliseeren hul krete
hoorbaar te maak. '

l'
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Die ideologie sonder noorn

D
ie een groot kerIdike ideologie wat

'onder geloofsteoretici, teol~ en
kerkmense amper net so bekendis
soos die evangelie, het nie 'n naam
nie. '

'nAantaljare geledeheteken 'nfilosofiese
kol1ega (Strauss), die naam kerksentrisme
daaraanprobeergee,met niemetveelwelslae
nie. Di6 ideologie sonder naam (ofkerksen
trisme) word egter op honderde maniere
uitgedruk sonderdat die meeste kerkmense
daarvan bewusis dat hulle 'n ideologie verteen
woordig. Hulledinkdat dingein diekerkaltyd
maar loop soosditgeloop het, Karl Marx het
di6 soort proses - waar mense nie dink wat
hulle doen nie - vervreemding van hulselfas
mense genoem.

Watis kerksentrisme? Kerksentrisme is in
die algemeen daardie ideologie wat aan die
kerk (of enige geloofsorganisasie) 'n godde
like gesig en karakter verleen wat dit nie
toekomnie, Daarom beskou die meeste kerke
hulselfas dieenigste goddelike tregters waannee
God ons sarnelewing binnevloei.

Selfs progressiewe kerklike teoloeenkerk
mense het 'n belang daarby dat al1e ander
afwysendegedagtes ideologiese name moet
lay, behalwe dieeenvan waaruit diekerklike
toneel bevoordeel word. Die beginsel geld:
hou die beste vir jouself, kritiek is
vanselfsprekend vir jou teenstanders bespreek

Die ideologiesonder naam sienmens aan
die werk waar die frases "kerk en weteld",
"kerklik en seknter" en "die kerk as God se

,versoeningsinstrument indie wareld" gebruik
word.Dit wasondermeer die verhaalvan die
"Opebrief' so.n paarjaar terug aandieNGK, .
naamlikdat versoening tussen Godenmens,
enmensenmensdieonvervreembarevoorreg
van die kerk is (1981). Verder is gese dat die
kerk God se "proeftuin" vir die mensdom is.
Sodomaswatek toe wasom die dokument te
onderteken, nie omdat die dokument teen
apartheidgerigwas nie, dit is ek nog steeds,
maardie feit datdiekerk daarin voorgestel is
as so'n "highandmighty"-versoeningsinstru
ment in die samelewing, maak my vandag
skaam,

Benvan diebesteuitvindings dieafgelope
jare van die ideologie sonder naamwas die
van die kerk as 'n "alternative community".
Di6 benaming kom van een van ons beste

Drob-teoloe (DutchReformedOld Boys).
Die bedoeling was goed, naamJik dat 'n

godde1ike "organisasie" in 'n samelewingmoot
wys hoe mense sonderal die "lelike" ideolo
giee van diewereldsoosrassisme, seksisme,
"civilreligion", ensovoorts 'nwerldike getuienis
kan wees. Die probleemis egter dat daar nie

, su1ke goddelike organisasies bestaan nie.
Waarop ditneergekom het, is dat di6standpunt
net mense vanuit die pietistiese (geloof is
alles) tradisie aangespreek het Israel het 'n
soortgelykedingmetdiegouekalfaangevang
deur iets watmooien goedwas, te vergodde-

'Kerke is nie
klubs vir die
handhawing van
goeie sedes nie,
ook nie
praathuise vir :', ~
geestelikes nie:'
lik Met die goud waaruit die kalf gemaak
was, wasniksmeeverkeerd nie - selfs niemet
diefeit dat'nbeelddaarvan gemaak is nie.Die
gouekalfhet sygoedheidenmooiheid verloor
net op diepunt toeIsraelgedinkhet dat ditdie
dingwaswathulJeuitEgiple bevrybet (&sodus
32:4). Die tradisionele teologiesebeskouing
watdie kerkas Godseversoeningsinstrument
in die wereld beskou,lyaan dieselfde kwaal

In die gesprek oor die rol van kerke in 'n
samelewing word een probleem uit die oog
verloor, naamlikdienoodvir werldike kritiek
op 'n kerkbeskouing wat met 'n goddelike
gesig versier is en daarom die res van die
samelewing as die gewone wareldse lewe
beskou,

Waaraan ken onsdieideologie sander naam
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ERASMUS VAN NIEKERK
uit7 Eerstens daaraandat ditvoorgee dat die
Evangeliediewereldseideologic!kritiseeren
ontmasker, so asof die kerk as die tregter
waardeur God ervaar word, geen ideologie
veronderstel Die.' Kerksentrisme het vir my
dieselfde betekenis as rassisme, seksisme,
kommunisme,kapitalismeen fascisn:ie.

Tweedensisdiekerkdietregtervangodde
likesin en betekenis in 'n samelewing wan
neergese word dat die kerk die Woord van
God op alle lewensterreine verkondig.

Derdens beteken die vergoddeliking van
diekerk in 'n sarnelewing die verdelingvan
diesamelewing in 'nheilig-kerklike (sakrale)
gedeelte en'nminder heilige (sekulere) gedeelte
vandie samelewing.

Waaromis die kerk, volgens dietradisionele '
teologie, die enigste versoeningsinstrument
vanGod indiewareld?Waarommoetdiekerk
so oorlaai word? Om sout van die aarde te
wees, te evangeliseer,vredeenversoening uit
te spel, dit te beleefen te demonstreer is tog
nienet 'n kerklikeaangeleentheid nie. Kerke
kan'n rol speel indieversoening tussenvolke,
rasse, seksgenote, state, ensovoorts. Die·
omgekeerde is myns insiens net so waar,
naamlik dat enige ander sosialesamelewing-

struktuur 'n versoenende rol kan speel. Ek
pleitdus vir tweerlgtingverkeer waarinenige
samelewingsverhouding 'n versoenende rol
kan speel teenoor 'n ander een. Asseblief
kerke, speel'n laer noot in die samelewing
spel.Miskien hoordie mense juliedan beter.

Waarom is die kerk die enigste verkon-
, digervan dieWoordvanGod opalle lewens

terreine7 'n Kerk is tog Die die hansie-my
knegvanalle lewensgebiedenie.Vanuit die
laasgenoemde standpunt gesproke, is die
dominee, pastoorofpriester 'n super-eksegeet
wataldie "Skrifbeginsels" vir diegelowiges
vanuit die Bybel uitle. Prakties gesproke is
hullesuper-eksegete, wantom Skrifgedeeltes
eietyds en ter sake te maak, moethulle dit in
baiegevalle "vergeestelik", in so 'n mate dat
lidmate daarop reageer: "Sjoe,onshet darem
'n slim dominee. Ek het nie geweetdat dit in
dieBybel staanDie." 'n Mens soudaarbykon
voegdatniemand dit geweethetof kon weet
nie, 'n Lidmaat kan teen 'n geestelike nooit
wennie.Vramy. "

Kerke is nieklubs virdie handhawing van
goeie sedesnie,ook nie praathuise vir geeste
likes nie. Die uniekheid van kerke Ie in die
gemeenskaplike belewing en belydenisvan
mense se geloof, omdat kerke instellings in
samelewings is wat organisatories deur 'n
aantal mense se gemeenskaplike geloof tot
stand kom. Daarom moet 'n bepaalde ge
loofstyl en vorm van organisasie dinamies
van die een geslag na die ander deurgegee
word.

Reformasie is meer'n lewenshouding as'n
program op papier.As 'n kerk egter tot stand
komvanuit dieveronderstellingdat die kerk
diegoddelike sentrum van mensese bestaan
is,kan so'n kerkbloot voortbestaan, maarnie
meergereformeer word nie.

Kerke is nie die enigste vertoonvensters
vanGod se gesig in die samelewing nie.As
onsnieweetdat die meeste kerkegoue kal
wers virSuid-Afrikaners is nie,dan weetons
ook nie dat kerke menslike vanghokkies is
nie, En as ons weet dat kerke roimtes van
geloofsbevzyding behoort te wees, dan weet
onsookdat die ideologie sondernaam deel
vanons a1maJ is.

(Erasmus vanNiekerk is verbonde aan die
Departement Sistematiese Teologie, Unisa),

i. !
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Vrye Weekblad, 15 Maart 1991

'U
wat Christelik-volkseie onder
wys op die hart dra, wat gaanu
doen em dit te behou?" is die
vraag wat "Aksie Bekommerde
Ouers" stel aan die einde van

hullepamflet"DiePOIlTIEKagter diehuldi
ge onderwyshervorming".

Soos diedebar oordietoekomstige "nuwe
Suid-Afrika" alhoe minder ter sake raak 
omdat dingeonafwendbaar hulle loop neem
begin dieweerstandgeluide al hoe dringender
opklink Rondomonderwys word dit by tye
selfspaniekerig,soosekagterkom toe eknou
die dag in die tandarts se spreekkamer opdie
pamflet afkom.

Onderwysis natuurlik een van die gevoe
ligste terreine wat die toekoms betref. Deur
middel vandie magtige Christelik-Nasionale
Onderwys-filosofie, isskoolopvoedinginder
daad die laaste vierdekadesgekaap ompoli
tiek-ideologiese redes.Daardeur is 'n stelsel
opgebou wat 'n politieke bestel klakkeloos
nagepraat OOt, en die bevraagtekening van
sogenaamde "waarhede" atnper na verraad
laat klink het,

Niemand sou daaraan kon twyfel nie dat
skoolopvoeding vierkantig deur die staat
gemanipuleer is omsekere leefpatronetevestig
en onderdanigheid aandie "owerhedeoorons
gestel" die norm te maak. Dit alles sou die
voortbestaanvan 'n statusquo verseker.

Die ineenstorting vandie apartheidsdroom
het ook dieeindevandi6greepop die gedag
tes van jongmensebeteken,endit is indielig
dat die Christelik-Nasionale voorpratersvan
gister die Christelik-volkseie pamfIetmakers

vanvandag gewordhet,
Vroom word die opvoedkundiges weer 'n

keerselektief aan diekraagbygesleep. ProfJ
Chris Coetzee lay skielik nuwe betekenis:
''Die staat mag nooit die gees van skool
opvoedingbepaalnie- ditberus bydie ouers."

Watter merkwaardige metamorfosel
Onderwys is natuurlik'nsensitiewe aange

leentheid. 'n Geslag swartkinders het feitlik
geen gerigte skoolopleiding gehad nie; die
kosteverbonde aandie opbou van'ngedeelde
onderwysbedeling laat 'n mensna jou asem
snak. Die probleem van die onafwendbare
daling van onderwysstandaarde in die soge
naamdewitstaatskolenaoopstelling, is werk
likhede waarmee rekening gehou sal moet
word. '

Maardiehisterieseaanslagvandiepamflet
dra nie veel tot diebelangrike gesprekbynie,
vera! in die lig van die uitgesproke rassisme
watonderliggend daaraan la.

"OUERS", skree dit in hoofletters uit,
"MOENIE TOELAAT DAT U KINDERS
VIR STORMlROEPE GEBRUIK WORD
OM 'N GElNTEGREERDE ONDERWYS
BEDELING IN SUID-AFRIKA AF TE
DWINGNIE."

In die nuweonderwysbedeling, "afgedwing"
, deur die Handvesvan Menseregte, sal:

* ouers se gesag en dissipline afgebreek
word;

* 'n sterk swartonderwysvakbond bepaal
wanneer ODS kinders salskoolgaan en wan
neernie;

* "die onvervreembare, Goddelike regom
oor 'n eie identiteit te beskik" met geinte-

greerde onderwys vernietig word.
Pleksdaarvan dat diemense begin deel

neem aandiewerklikegesprekoor onsgesa
mentlike toekoms, en iIi die prosesgaankyk
watter modelle bYVOor'beeld in Zimbabwe
ontwikkel isjuis omvrese te ondervang, saai
profVander Wateren,variPotchefstroom en
sy"Aksie Bekommerde.Ouers" net onmin en
onrus. En maak in die proses selfs die ver
beeldinglose en napratentl~ Piet Clase ver-
dag! ' . -r:'~

Dis 'n moeisame, maar bitter belangrike
gesprek wat voorle rondom ons kinders se
roekoms, En daarom is dit jammerdatsobaie
energie nog verlore gaan in geykthede en
halwe waarhede, en 'n onwilligheid om,te
aanvaar datgister reeds verbyis.
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.Jan Konterdans is 'n vryskut-joernalis
vanJohannesburg en'naspirerende slaywerl

. digter.

Nog Trakl miskien? Afrikaans het 'n sterk
melankoliese tradisie; 'n mens dink aan
Eugene Marais, biografies met Trakl
vergelykbaar,by wie'n vertalerso 'nbietjie
lig, of eerder donkerte, kan gaan opsteek.

Die weglating van die oorspronklike
gedigte naas die vertalings is irriterend. 'n
Rekonstruering van net 'n klankie kan 'n
leser somsdiebroodnodige leidraadbesorg,
al verstaan jy Die die taal Die.

DieUysKrige-vertalingsuit diePortugees
in "Brasiliesing"wysKrigese vaardighede
by uitnemendheid, maaris m.i. Die op die
vlak van sy Spaans-Amerikaanse Keuse
Die. Aldie digtersismanlik - sekerKrige se
voorkeur envolle reg- maardie weglating
van Cecilia Meireles, 'n sterk liriese en
metafisiesedigter, vervlak die versameling.
Meireles wordgereken as'n "groter" digter
as Anne Sexton 6f Sylvia Plath en bet 'n
groot invloed gehad op die modernistiese
poesie in Brasilie wathierweerklank vind.

Die meeste van die gedigte besing die
eenvoud en skoonheid van Brasilie, Die
land is egteraldeur vreeslike mensonterings .
gekenmerk.Hetdiemoderniste werklikdie
temas so swakaangeraak? Die lot van die
swart mens en Indiaan in Brasilie is in die
gedigte beeltemalgesublimeerinalgemene
terme. Die uniekheid van Brasilie word
egter by die leser tuisgebring. Die gedigte

pessimistiese,newelagtigeskemersonewat op hulbesteontroer met oorspronklike beelde
"soos drome" gelees moot word. Soos by en magiese eenvond,
drome, is die oenskynlike "Vas, vas"en "Liedvandie wind en van
gefragmenteerdheidvan sy gedigtejuisdie . my lewe",deur die Brasiliaanse grootmeester
sleutel tot verborge betekenisskakels, Die Manuel Bandeira, is my gunstelinge. Die
fragmentasie is die betekenis, Amasone-woudis diegistingsbronvan die

Wittgenstein het van Trakl gese: "Ek meeste van die gedigte, "Die bos kreun
verstaansy gedigte nie,maarbyis geniaal." soos in 'n tragiese toneel- 'n grootaktrise."
Dis ironies datdie filosoof, wat geskryf het (Bandeira).
"waaroor ons nie kan praat Die moot ons Kru surrealismeen pretensiekom egter
stilbly", Trakl met geld ondersteun het, / dikwels voor. Dieselfde "koloniale"
wanthywas byuitstek'n digter watoordie provinsialismewat somsin die Afrikaanse
onsegbare dingewoupraat, letterkunde voorkom? (Byvoorbeeld 'n

Disdie ritmeen "musiek" van Traklse lompe Latynse titel wat glad Die deur die
gedigte wat dieleserse intuisie omsluit. 'n gedig ondersteunwordnie.)
Menskan dink dat hy dus moeilik vertaal. Ronald de Carvalho(1893-1935) skryf
Afrikaans bet me, soos Bagels, die palimpses aantreklike rapsodierende verse waarin
van vorige probeerslae omop voort tewerk: Brasilie besingword,maarbullehet Die die
Die. Hoewel PakendorfTrakl m.i, Die vasvang trefkrag van 'n Pablo Neruda of Walt
Die, is dit 'n moedige poging, Whitman me. Daarsonder verval sulke

S6klink TraklopAfrikaans: "5008 die gedigte in 'n hinderlikeselfkoestering,
dodedans van kinders in 'n donker droom/ CarlosDrummond Andrade is 'n briljante
Rondom 'n put wat aan die brokkel isJ en veelsydige digter. In "Kinderdae" lees
Buig blou asters bibberendin die wind se by as kind die Robinson Crusoe-verhaal
soom." Trakl, vermoed jy, kon net Duits "onderdie grootmangobome" terwyl sypa
wees. 56 'n akute sin vir ontbinding en ver, ver te perddeur dieeindelosewaaigras
verganklikheid betdalk die keersy vandie ry. Hy wis toenog nie boeveelmooier "sy
Duitse idealisme nodig gebad om te kon eie verhaal" is as dieeenwat hy gelees bet
uitgis. Die... Dis frontier-poesie op sy beste.

Dietwee Rilke-vertalings en Hoffmaristal "Deernis" van Tasso da Silveira is
seberoemdegedig"Tweebyeen"haalegter besonderoorspronklik. Smartwordmetdie
Die die standaardvan beskikbare Engelse Bos vergelyk,maar hy maandie mens om
vertalings Die. Dielaasgenoemde krysommer Dieskuldig tevoel daaroor Die. Miskien het
twee reels by om dit 'n sonnet te maak. 'n 'n reisigervan ver jou vuurtjie of lamp "in
Engelse vertalingvanJamesReevesbehou die bos" sienfIikkerenissygemoedstemming
die bondigheid, spanningeen ritrnevandie daardeur opgebeur...
oorspronklike. . Die keuse van vertalings herinner sterk

"Die luiperd", 'n Rilke-gedig, verdof aan Krige se eie voorkeur vir die liriese,
langs byvoorbeeld Stephen Mitchell se herhalendevers. DispureKrigedie,deuraar
Engelse vertaling. Dit vervang spanninge met 'n deemoedigelewenslus enweemoed,
deur minderespanninge, of herhalings en Die Ou Swerwerse woordsnare sing weer
metafore gaanverlore. Diemiddelstestrofe in die postuum bundel, op dieselfde suid-
verloor'n sleutel-betekenis: Dis nienetdie breedtegraad as syeie...
luiperd se "sluimerende wilskrag" wat ter "OIyfwoestyn" (Hebreeuse gedigte vertaal
sprake is Die. Uit dieEngels komtn mens deurJaapSteynenIABenYosef)hetreeds
agter "grosse Wille" verwys ook na 'n in 1987verskyn en sal slegs kortliks bespreek
kosmiesekrag.DisJuisdie spil waarom die word. Van diebelangrikste digters wat die
gedig draai, • eeu in Hebreeusgeskryfhet, is opgeneem,

Rilke se "dinggedichte" vind in Afrikaans maar Die .al die vertalings kom uit die verf
weerklankby onder meer VanWyk Louw Die. Hebreeus spogmet eenvan diegedugste
("Die strandjutwolf', byvooIbeeld). Dis letterkundes in klein tale. In 'n
verblydendomtesien hoedie laasgenoemde taalgemeemkap vanweinig meeras3 rniljOen
gedigin aile opsigte by sy Duitse eweknie lesers word sowat IS 000 eksemplare van
kers vashou.AIbei gedigtegebruik 'n dier elke nuwedigbundel deurYehudaArnichai
as metafoor vir ewe aangrypende, maar verkoop voorjy kan s~ meso
uiteenlopende, fasette van die menslike My gunstelinge isdiesuksesvol vertaalde
kondisie. Dit Iykegter of Pakendorf opsy "Uit drie of vier in 'n kamer" van die
beste is met die bondiger en lughartiger verruklik oorspronklike vAmihai (of,""
vers, soos "'n Dame staan by die see"van Arnichai), en "Niks" van Nathan Zakh.. ;.! .:

HeinrichHeine.
AIdievertalings iswisselend geslaag en

oortuigend. 'n Mens sienuitnanog vertalings
dcurPakendorf. Kandaarooitgenoeg wees?

UysKrige

Raadvir bloedskande
'I

die revolusie, Majakofski, pragtige metafore
. so toegankliksoosslagspreuke gemaakbet,
het Brecht weer die, vlietendste
gewaarwordinge, met hul verganklike
diepsinnigheid, tot "slagspreuke" verstil.

S6waarsku hydie bevoorregtesvanSA:
"Diegene wat op goue stoele geplaas was
om te skryfJ Sal gevra wordoordiegene
watt Holleklere vir hulle geweef het."
- Meeraseen gedig van Georg Traklkon

ingesluitgeweeshet,Trakl(1887-1914), 'n
tragiese figuur wat op 27 aan 'n dwelm
oordosis dood is, het onder andere Rilke
sterk beinvloed, Sy beste verse is 'n

POLITICAL PRISONER
RELEASEPROG~

-'1
POLITICAL PRISONER RELEASE

PROGRAMME
PO BOX4374

PRETORIA 0001
TEL: (012) 217767/217772

FAX: 323 8358/ .

401 OLIvETTI HOUSE
C/O SCHUBART & PRETORIUS

/STREETS
PRETORIA 0002

This Programme was established jointly
by Lawyers for Human Rights and the

National Association of Democratic
Lawyers (NADEL). It aims to assist
prisoners convicted of political or

politically motivated offences and awaiting
1. political trialists in the submission of

applications for release or indemnity in
tenus of the Pretoria Minute.. :

; ,
I

" . I
Should you know of any person that may
fall within the ambit of this programme
and may require any assistance kindly

contact our offices at:

JAN KONTERDANS
bespreek,drle bundels
vertaalde gedlgte wat '

deur Perskor ullgegee Is. '
"WdORDE5005 PLuiM5AAD" (Duitse
gedigte uit agteeue,vertaal deur Gunther

.Pakendorf) is 'n waardige bekendstelling
van die gedugtepoesieskat van die Duitse
taal.

In die versameling word 36 digters
verteenwoordig: van die eerste bekende
Duitsedigter,Kiirenberger, totdie popdigter
Rolf Dieter Brinkman, wat in 1975 in '0

motorongeluk doodis. Van 'n belangrike
digter soos Rilke is daardrie gedigte; (die
Marxis) Bertolt Brecht, vanwee sy sosiale
tersaaklikheidvirSuid-Afrika en omdathy
een van die grootste Duitse digters is, word
deur ses bydraesverteenwoordig. .

Dieboek maak die deur nadie verblindend
ryk erfenis net op '0 kier oop, maar is
onmisbaar vir die Afrikaanse poesieleser;
vir diepoesieskrywer eenvoudig 'n verpligte
plesier. Dit gee 'n blyke van waar die
Afrikaanse poesie hom in die wereldarena
bevind en is 'n nederige, maar trefseker
klein aanslag op die bloedskandevan ons
plaaslikebeinvloeding. Asjy gekantis teen
genetiese cul-de-sacs, koopdie drieboeke.

Dus:dank aan Perskor. Maar:hoekornis
die boeke so lelik? Netbruinpapierkan hul
plek op 'n boekrak regverdig. Om geld te
spaarkon die verglansde binneblaaie dunner
geweesbet, selfskoerantpapier sou in orde
wees. Die lesers van Brecht sal verstaan.

_ Kyk maar na Penguin-uitgawes, asseblief.
Glanspapier is 'n nuttelose bourgeoishang
up. Dit wys net ons letterkunde :se
provinsialistieseonderrokkie.

Inelk geval:dismetbydraessoosdie dat
'n letterkundegroei enmededingendword

.Net een of twee vertalings van Pakendorf
beindrukDie. Hylykopsybestemet Brecht.
Die uitsonderlikeritmes vandie vryeverse
- 'n oenskynlik moeitelose siagwerk van
sintaktiese geslepenheid -kom taamlik
geslaag oor. Waar die Russiese digter van

, , ~ s, ": '



Robert Whitehead en Patrick Ndlovu in 'Jacques and HiBMaster'

Ole wereld van prolesslonele teater-beoordellng Is
heilig. Up de terreln van Persoonllke menlng kraal die

krldkus konlng en dlt Is 'n ongesegde reil dat hulle
slagoners hul mond hou oor die krmek wat daar oor
hul werk ultgespreek word. Maar die reaenales oor

'ftIuk se produksle van 'Jacques and His Master' drlng
daarop aan dat lemand daarop antwoord, akryl

ANDREA VlNASSA.

Hoekom"
sit die
snobs
nie hand
b · 9Ynie.
TENSY hullesoos wit spelers kanlyk en
klink, durf swart spelers hulle nie op die
"wit" verhoog waag nie. Dit is die
oorwegende kritiese mening oor llse van
HemertseuitdagendeproduksievanMilan .
Kundera se "Jacques and His Master", 'n
verwerking van Diderot se "Jacques Le
Fatali&te".

Die tradisie van Europese teater verg
gevoelvolheid en verfyndheid, sediekritici.
Endis tydmors om 'nWesterse speelstylby
swart spelers te probeer inburger. Dis so
belaglik soos SandraPrinslooin 'n township
musiekspel, se hulle.

Hoe in die kol bulle ook al met hut
kritiek is •dieprodaksie is vol tekoI1kominge
• dui die resensies op '0 snobisme en '0
onverdraagsaamheid by wit kritici wat
verdoesel word deur hul welsprekende
besorgdheidoordie toekoms vanteater,Dit
is asof die onkonvensiooele voorstelling
vanDiderot,viaKundera, viaVanRemelt,
viadie townships, die kritici diegeleentheid
bied om triomfantlik te verldaardat swart
spelersniediemaskonopkomnie. Is ditnie
jammer. bartverskeureodisdiewoord-dat
swart spelersso lank ervaring enopleiding
ontneem is nie?

Maar die kritici laat ons ook met die
gevoeldatbulledit nie die moeite werdag
omtyden gelddaaraan te wy nie. Hierdie is
'n tipiese koloniale sindroom: die wit
beskawing moet nou plek maak vir die
gelykmakende uitwerking vao die
massakultuur en ons wittes sal maar net
gedwee sit en toekyk. Oos sal met liberate
onpartydigheid agteroer sit en se: "Ons bet
julIe gese." .

Vra '0 mens Van Hemert uit (for haar
motiveringe, kan sy elke aspek van die
produksie regverdig:baarpolitiekeaanslag
endie rolverdeling is, oodanksdiekriticise
oortuiginge, sinryk.

Met die uitmunteode teks tot haar
beskikking,kooVanRemertmaklikgesorg
hetvir '0 puikteater-ervaringen kon sy '0
groot geboor gelok bet. "Ek was dikwels
hartseer oor die play wat ek kon gemaak
het, maardie maklike dae is verby."Maar
<1ft sou sinloos en voorspelbaargewees het,
se sy.

"Hoe lank het Afrikaanse spelers met
Afrikaanse aksente niegesukkel omEngelse
rolle tespeelnie?Nouis dittydom onsoop
temaak virmeose wat Afrika-Engelspraat.

"Met die beplanning het dit gekomdat
ek al dieswart spelers moes benut. (AI die
wit spelers is in "Ghetto".) EJc het '0 play'
gesoekwat aldie spelers soupas."Vanjaar
hetdrieouweswart spelers, Patrick Ndlovu
(hy het vir Gibson Kente gespeel en '0
Artes gewen vir sy spel in die TV-reeks
"KhumbulaTata"), ItumelengWa·Lebulere
enNoriaMabuela,hulle aangesluitbyTruk
se oudstryders Peter Se-Puma, NombIe
Nkonyenieo Nomsa Nene.

Van Remelt berei baar al jare lank met
die laasgenoemde drie spelersvoorvir nie
rassigeteater, (As oosdit altienjaargelede
begin doen het, sou oos nie vandagin "n
'penariegesitbet Die, merk syop.)5y isvan
die min Transvaalse regisseurswat al jare
lankdieideaa1 van nie-rassige teater nastreef.
Haar produksie van "Not To Die Today"

het driejaargeledebydie Grahamstad-fees
opspraak gewek, Dit was 'D verwerking
van Euripidesse "Alcestis" waarin Bruce
Alexander Nkooyeni se seun gespeelhet,
Verledejaar hetsy"Damp Sheets", gegrond
op die mite vanHippolytus,op die planke
gebring. In albeigevalle was ras vangeen
belang nie,Sywou opdi6groedslag voortbou.

"Swart spelerswil Diemoor gepatronise
word Die eo hulle is bereid om kritiek te
aanvaar,"

In teenstelling metdie gewitdeopvatting,
is swartspelersbaiegretig om die Westerse
kultuur te leerkenenkyk hulle nieneer op
style eo tegnieke wat Die eie is aan hulle
kultuur Die. Oogelukkig word hulle nooit
die kans gegun om 'D goeie teks met.
intellektuele inhoudte speel Die.

"Hulle het Ofin werkwinkelproduksies
gespeel ofbediendes ofkameerolle gespeel.
Hulle weet Die hoeom 'Dstewige rolvolte
hou nie. ODs moet iewers begin eo di6
speelse anargistiese stuk is '0 goeie
beginpunt..

"Rulle reikuit na oos kultuur toe,maar
oos reik nie terugDie."

Diespelersbetbloed gesweet in dieses
wekevoordieopeningsaanden VanHemert
is in haarnoppies metbutvordering.Syhet

agttienmaande lankmetdiestuksaamgeleef
eo ken elke woorduit haarkop,

Die kritici kla dat die rolverdeling
konserwatief is en het vera! bedenkinge
gebad oor die feit dat net 'n wit speIer(die
enigste een) die rol van die slinkse lakei
Jacques gespeel het: "Ek wou Die met 'D
all-black spannetjiewerknie.ldeaal sou ek
dit 'Dbietjie meergemeng wouhe. '0 Swart
Jacquessouditin 'n politieke rigting gedwing
het,

"Dis 'nplaymet 'nhumorsinen 'ntotale
minagting van aanvaarde sosialewaardes.
Die outrageous rolverdeling is deurdie styl
geregverdig." 'D Produksie met 'D swart
Jacques en die res van die spelers wit sou
byvootbeeldin Amerika relevant wees,maar
beslis Die bier nie, meenVanHemert.

Met die produksie van "Jacques"het sy
haar in die toekomspolitiek geprojekteer 
dinkbietiie aanNamibia-waar,semaar. 'D
Nelson Mandela diemeester is en FW de
KleIk sy bediende, Daar is 'D vriendskap, .
'0 interafbanklikheidgegrond op liefde en
baat. The Master is 'D naieweling vol
goedertierenbeid wat mettertyd besef clat
hy net so korrup is soos Jacques. Die
agterbakse Jacquesisdiegewetenlose een:
geslepenbeid is sy tradisionele erfenis.

,
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'DMenshoor so deur die grapevine dat
die progressiewe beweging heeltemal gekant
isteenEuropeseteater, se VanHemert. Die
ANe seDepartemeot van Kuos eo Kultuur
betnavemeemword DOg niehul opwagting
gemaak by die opvoering nie, Maar die
spelers selfsmeek Van Remelt al jare lank
omhulle 'okans te gunomhulvaardighede
teverskerp.

Dis betekenisvol dat Van Hemert - '0
voorstander van nie-rassigheid - 'n
verwikkelde, verfyndeEuropese stylvetkies.
'n Aweregse humorsin, subtiele politieke
insigte en '0 vreemdsoortige sin vir ironie
kenmerk al haar werk - wat terloops nie
altyd slaagDie.
. Sy is Die juis ten gunste daarvan om

Europ'ese stukke te ..Afrikaniseer"nie. "Dit
is '0 illusieom te dink onskan Europa laat
leef in Afrika. Dan doen ek liewers '0

Afrika·stuk."
Terwylander regisseursnog vasgevang

sitin diebevotdering vansogenaamde "swart
teater", bet Van Hemert al 'D stap verder
geloop: "Ek is •Didealis eoek wit myniein
die politiekearenabegewenie." Togglosy
vas dat daargeen tooeelstukop aardeiswat
Die met '0 veelrassige rolverdeling op die
planke gebring kan word nie.

Binnekort bebartig sy die regie van
Shakespeare se "Merchant of Venice" (op
Afrikaans "Sakeman van Venesie"), iets
waaroor syDieheeltemal ophaar gemak is
Die. Sy wil graag wegbeweeg vanstukke
wat die aandag vestig op rasse-verskille.
Die stuk handel oor rassisme - daar word
teen Shylock.die Jood, gediskrimineer, en
Portia steek die prins van Marokko in die
padomdathy swart is.

Volgens Van Hemert behoort die stuk
Die oou in Suid-Afrika opgevoer te word
Die, omdatdie sentimente spesifiekverwys
naBngelandin die sewentiende eeu.Maar
die stuk is vir skoolleerlinge voorgeskryf
ensy is vasbeslote om '0 geloofwaardige
weergawe (Die in periode-styl Die) op te
voer.
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HeerskapPY van
die toilelborsel Die blues maak jou warm

SonataNo 3vir Strykers,wat Franciselfvir
strykorkes verwerk bet

Franci bet ook die musikale hartgetref
van Sjostakowitsj se Simfonie No 9 en
Schumann se tweede simfonie. In Dvorak
se "Nuwe wereldsimfonie", waar byegter
met sy vinniger tempi 'n sterker
idiosinkratiese stempel op die werle afgedrok
bet, betiets vandiemelankonieseondertone
van die musiek verlore geraak. Onderdie
soliste wat saam met Franci opgetree het,
was AntonNelsevertoIkingvan Beethoven
se Klavierkonsert No 3 die hoogtepuntvan
die seisoen. Die pregnante stemming wat
Nel metsy optimale tydsberekeningin die
stadige deel bewerkstellig het, bet nuwe
emosionele dieptes in die baie bekende
werk ontgin - dis net jammer dat Franci se
Italiaanse Beethovennie altyd Nelsemeer
outentiekeBeethovenstylaangevulhetnie.

Markus Stocker bet 'n tegnies
verdienSteIike vertoIking gelewer vanElgar
se Tjello-konsert, wat in die geheel egter
emosioneel droogop die ore gevalhet. 'n
Grootteleurstelling was die begaafdepianis
Jose Carlos Cocarelli se vertolking van
Mount se Klaviekonsert No 18. Tegnies
was aldie notedaar,"butwbatdiditmean?"
Met Cocarelli se sterk aanslag bet Mozart
by die deur uit verdwyn en het dit geklink
asof dit '0 pas ontdekte Beethovenwerk is

.wat uitgevoer word. Mozart kan nou ten
ene malenie sonder stylgetroue handskoene
aangepak word nie.

As 'n aptytwekkendevoorgereg,laatdie
eersteseisoen 'nmensmet groot afwagting
uitsien na die musikale spyskaart watnog
voorle.

* Die subskripsie-besprekings vir die
Tweede Simfonie-seisoen van dieNasionale
Orkes, wat op 16 Mei begin en uit agt
konserte bestaan, het reeds geopen. Met
dirigente soos Gabor Otvos, Francesco
Mander, VictorYampolsky eo PieterDaniel
en solistesoos dieberoemde sopraanEdda
Moseren diepianis IllyaTchemaevbehoort .
die seisoen net soveel musikale genot te
verskaf as die eerste. .

Roger Lucey - Die relrllin
Envan DistrikSes gepraat: noudieaand

het ek'nbaie interessantesangerteegekom.
BillKnighthetbyRogerLuceyseterugkeer
opgenee enmybaiebeindmk, Hy ret sommer
so 'n paarliedjies tussenin gesing- tweetalig
- met 'n begripvandie eiesoortige Afrikaans
van die Kaap wat meneer Taliep Petersen
self sal laat regopsit. Lieflik. Dit gaanver .
verby die woorde alleen. Ag ek praat Die
eens van uitspraakas sodanig nie.Disdaai
ontasbare buigings .en gedraaide idioom
wat ons hier in die Kaap ken, maar in
weergawes satiriseer, eerder as om dit as
deel van ons gewone taal te gebruik. Dis
hier, byvoorbeeld, waar menere Petersen
en Kramerkortkom. Hulle maak diemense
Kypies,eerder as om 'n bietjie kypieindie
mense in te sit. BillKnight was virmydie
moeitewerd,en eksal bornweer gaansien.
Hier hetdie akoestiesekitaar my niegepla
nie - dit het maar 'n instrument geblywat
die liedmootdra. Disnie verwant aandieof
daardie spesifiekeera Die. Bloot 'n kitaar,
want diswat die sanger by hom gehadhet.
Wragtie lekker musiek die.

Met die res van die vertoning was ek
maar teleurgesteld AI wat 'n modefiguur
in die Kaap is, jvas daar - uit die
rolprentwereld, die musiekwereld, de lot.

. En almalhetpal gejuigen so, en diemusiek
was steeds daar. Dis musiek uit 'n verlore
era. Envir mystaan die verouderde vorms
in sterkteenstelling met die briIjante lirieke.
Roger skryf skitterend.Ek wens nethy wil
een oftwee voorbehoudelaat vaar.Dansal
aIles soveel beter werk.

gewerk, soos die syfers al boe meer wys.
Die plekis altydstampvoI. Watvir myeers
nogal opvallend was, was dat die geboor
oorwegend manlik was. Oorwegend - nie
uitsluitlik nie. .Daar was wel beelwat
vroulikes, maar soos ek gese bet, dit was
baie volenmenswasbewus vanbaie mans.
Dit pas miskien by '0 musiekvorm wat,
mynsinsiens, sterkin verouderde enmiskien
onaanvaarbare"machismo" gewortelis.Ek
raak bekommerd oor bewerings rakende
"My Baby" ensulke eiendOmsbewuste goed.
Mens moet dus miskien 'n mansgehoor
verwag,maardit pla nog steeds. Die blues
ismos vir almal.Ons almal voeldit dieeen
of andertyd,ongeag ons geslag. Dis netdie
konteks waarin dit gespeel word wat
mettertyd dieinsIag van die musiek verarder,
Die feit dat kroee lank die enigsteplekke
was waar 'n mens kon speel ... en dat
dieselfdekroeetotonlangs virvrouegeslote
was, tan nettot 'n chauvinistieseinslaglei.
Maar dis'n blues-klub soos min. Twee

. kroee .. en musiek wat so blouis soos die
lug. Op die dak was die lug nog blouer,
maar daaroorpraat mens eerdernie.

Die plek en die musiek is warm. Die
spyskaart toonbra min afwiSseling. Daar's
The Smokehouse Band, met 'n lieflike
mondfluitjie; The Wurst - wat nie te
uitsonderlikisnie; een oftweeanderblues
groepe ... en soms almal se gunsteling
"surfer", Robin Auld, met die Southern
Blues Band, om vir die meisies te laat ...
wat meisiesdeesdae ook al doen. In ieder
geval, dis gewild Van blues lay ek vinnig
'n oordosis,maar ek moot s6 dat ek s6 '0

aandsaammet'npaar biere baiekangeniet.

. veranderingkonsert 0;1 konsertvol gepak
was • soos in die dae voordat televisie
koosertbywoninglaat krimp het. .

In dietwee konsertemet Yoshimi Takeda
as dirigent,was dit sy musikaaldeurleefde
interpretasies van Franck se Simfonie in D
min. enRimski-Korsakofse "Sjeherazade"
wat gesorg vir musikale opwinding. Don
Garrard (bas) se aangrypende vertolking
van die "Monoloogen dood vanBoris" uit
"Boris Godunov"betook gewys hoesinryk
sangers as soliste in 'n simfoniekonsert
ingesluit kan word - vera! as werke soos
"Boris Godunov"betrek wordwatselde of
nooit gehoor word nie. Minder gelukkig
was Gina Beukesse slordigevertoIking van
Brahms se vioolkonsert. .

Die Nasionale Orkes se bydrae tot die
Mozart-manie bet begin met 'n skitterende
uitvoering vanMount se ''Requiem'', waarin
veral die SAUK-kour getriomfeerbet.

Gabor Otvos se geromantiseerde
benaderingvandie werk, watindie tradisie
staan vandiegrootklankgewelf, isuitstekend
gebalanseer deur die afgeronde sang van
die grootSAUK-koor en uitstekende solo
bydraes van Andrea Catzel (sopraan),
Hanneli Rupert (alt), George Kok(tenoor)
endie ingevoerde Duitsebas Franz Hawalata.
Hopelikis ditnie dielaastekeerdat 'nmens
die pragtigestem van Hawalatabier gaan
hoorniel

Die uitvoering- van Mozart se
Klawesimbelkonsert in D deurRosaKlarer
wat die uitvoering van die "Requiem"
voorafgegaan bet, was 'n minder gelukkig
keuse. Die klank.van die instrument bet
ondanks versterking beeltemal verlore geraak.
in die grootruimte van die stadsaal.

Die groat musikale vreugde van die
seisoen was egter die drie konserte met
Carlo Franci as dirigent. Miskien was al sy
vertolking nie altyd idiomaties stylgetrou
soos sy sterk Belliniaanse benadering van
Beethovennie,maar by bet dieorkesaltyd
tot afgeronde spel besiel. Datdieltaliaanse
idioom in sy bloed is, was duidelikuit die
sprankelende verto1king van Rossini se

ROBERT HAWKINS·malk 'n
Kaapse lawaal

Man,ek soel:lankalietsnuuts eninteressants
om oor te skryf. Al vanNuwejaar af - net
om self na te gaan luister,never mind die
skryWery. Maar nee wat. Daar's die nuwe
"born again" District Sixdaar in die nuwe
yuppie-hawegebied. Daar'sdiewelbekende
stem van Koos Kombuis - af en toe by
Jumbo's (in Kalkbaai)ofdie Cafe District'
Six. Eienaardig boe sterkbemarkbaar die
naam "District Six" s6nder die eintlike
distrik kan wees. Die verskeie agente s6
nounog dankie aandiestootskrapers- al se
hulle dit maar stilletjies en in die moo. Of
mens kan The Times vir die suffelste keer
boor dieselfde akkoorde op oorspronklike
wyseopdis. Die Kaapse tafeldarem. Op en
af- maar op die oomblik af.

'n Rukkie gelede besluitek toe om een
of twee nuwer plekke te gaan besoek, om
hulleas 'tware bekendtestel- eerder as om
weer nare goed oor iemandte gaan skryf.
Teiken:TheSmokehouse - 45Shortmarket
(op die 4de verdieping). Virdiegene wat al
lank hier in die Kaapjol, dis waar die ou
Mariners Club was/is (onthou julle The
Venue?) Dis daar, Dit gebeur net op
Vrydagaande - nogal amper stiptelik om
9.3Onm - en dis heellekker,mits mens van
"blues" hou,

Ditis dieidee vanRobertNagle,watjare
lank al bekend is vir syblues bier aan die
Kaap, en wat onlangsdie "eer" gehad bet
omopCoeniede Villiers sevideo te verskyn
- nee werklik. In iedergeval, die idee bet

Weg Is die luslelose Blele 
en eensklaps sit die

Naslonale Orkes weer
vonk In sy muslek, skry1

HENNING VlLJOEN.
Dieeerstesinifonie-seisoen vandieNasionale
Orkes is gekenmerk deur 'n algehele
metamorfosewat die orkes ondergaan bet.
Weg is die meeste van die lustelose siele .
wat lyk asof hul elke oomblik van
musiekmaakhaat enindieplekdaaarvan is
'n klompnuwe gesigte watmetbegeestering
musiseer.

Is dit die nuwe bloedindieorkes wat vir
die transformasie verantwoordelik is, of is
dit die drie uitmuntende dirigente Yoshimi
Takeda, Gabor Otvosen CarloFranci wat
die musikale vonk indieorkesontlont het?
Ongeag watterfaktore dit is,betdit nietemin
gelei toCn seisoenmetuitsooderlike musikale
hoogtepunte.Dit isdusgeenwondernie dat
die Jobannesburgse Stadsaal vir 'n

JEANNE GOOSEN se kopstukke ..;
nog tot '23 Maart in die Windybrow.

Aanvaarbare, skoon Afrikaans
, gewaarborg.

·Sandra Prinsloo Produksies hied dit
aan met Lizz Meiring en Andre

Stoltz as die gekwelde verlamdes..v

Bespreek by Computicket of
kaartjies by die deur.

(

UBU
Regie: Neil McCarthY
Met Charles Comyn, Robert
Colman,' Gideon de Wet, Megan
Kruskal, Motshabi Tyelele en
Louis Beboko.
In die Upstairs, Markteater,
Johannesburg

LAETITIA POPLE

Die toneelstuk "Ubu" laat mensvoelofjy jou
binne Hieronymous Boschseuitbeelding van
Vraatsug bevind. Diemens semag-enhebsug
word op dieselfde groteske wyse uitgebeeld,
en mensaanskou metweersinen afgryse hoe
die akteurs SOlUSwegle aan mekaarofmekaar
voor die voet afmaai,

"UbuRoi" isdeurAlfredJarryopdie skrale
leeftydvan23geskryf. Toe dit in 1896 virdie
eerste keer opgevoer is, het dit 'n vreeslike
herrie veroorsaak - die mense was Of gaande
daaroorbfhulle het ditverafsku. 'n Mens wil

\ voorspel dat die reaksie hom in 1991 gaan
herhaw. . .

Pa Ubu enMaUbuis diesentralekarakters
wat 'n komplot smee om diePoolseheerser te
onttroon. Nie alleensaldithulleaansienbesorg
nie, maar dit sal hulle die kans gee om huI
gierigekloueinhulonderdane sebelastinggeld
teslaan.Hullebereikhul doel-maarniesonder
die wraak: van diekeiser se seunen 'n voonnalige
medepligtige nie.

Charles Comyn isdiemagsbeheptePaUbu.
Sy donderende bombasme is sooortuigend dat
'n menssaam met dieanderkarakters 'n stewige
weersin in hom ontwikkel. Ma Ubu word
meesterlik vertoIk: deurRobertColman. Sy is
'n voorste opportunis wat altegewillig is om
haar bene oop temaak om haardoeltebereik.
Daarby issyvol oordrewe ''vroulike'' fieterjasies.
Deurhaarwenkbrouemet 'n tangtepluk, lewer
sy 'n oordrewe kommentaar op die mense se .

beheptheidmethomself."Ubu"is'nuitdaging 'Ol-e' NO _'sta'a'nap' UI-I dl-e doodvir enige akteur. (Daar is maar ses in die
rolverdeling, maar meer as veertig karakters
word uitgebeeld.) Die akteurs is almal goed.
Veral Megan Kruskal en Gideon de Wethet
opgeval, Kroskal se gemaklike oorgang na
verskillende karakters en dieoorgawe waarmee
elke rol vertolk word, is merkwaardig. Haar
.vertolking vandie veelkoppige spook en die
kordate finansier bly mens veral by. Die
laasgenoemde pronk met 'n formidabele, pienk
geblomde aanhangsel (die objekvanrna Ubu
se belangstelling). Gideonde Wet is Kaptein
Manure, 'n manteldraaier van formaat, Wat
vera! tref, is sy soepelheid en uitstekende
nabootsingsvermoe. Hyis 'n kopspelende perd
watrnetsyhoewe indielugkap,maarsodraPa
Ubu ophom klim, traphy baie diep spore en .
beur hyviralwathy werd is.

Deurgaans word noukeurig aandag gegee
aankleindingetjies watdieproduksie netmeer
besonders maak. Diegebruik van Afrikaanse
vloekwoonle endiebenaming vandienaelloper
as Zolageedieproduksie 'n Suid-Afrikaanse
geur, sodat die gehoor die impIikasies van
magsug makliker lain verplaas na hul
onmiddellikeomgewing. PaUburegeermet'n
toiletborselen'n dreinsuier, endie soldate veg
met vlieeplakke, Die versapping van al die
heersers (as wortels of seldery) was rasend
snaaks. Die slimendikwels komieklike gebruik
van rekwisiete is vol suggestie, lewer skerp
kommentaarenhelp omdieteksmeergelade te
maak. "Ubu" is 'Ii besondere toneelstuk. Dit
lewer skerperkommentaar asenigemarch oor
mag endiemisbruik daarvan. .

. ,"
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Die Truk Da~geBelskapBe eerste program. van diejaar word van.20 '?t.23 •.
Maart in die Alexander-Teater in Johannesburg, en van 10 tot 13Apnl In die
Arena, Staatsteater, Pretoria op die planlte gebring. Bo repeteer Johan
Viljoenen WalTen Human. aan Sonje Mayo Be 'Mother's Rites'. Die ander
werke is Susan Abraham Be 'Quiet' en Esther Nasser se 'Metamorphosis'

Jamsonder. brood

THE NASTY GIRL
Regieseurs Michael Verhoeven
MetLena Stolze en ander.

JAN KONTERDANS

Gawe all
mense
word
monsters

AS jy van Duitse rolprente boll, moet jy
"The Nasty Girl" Die misloop Die. 'n
Mens vennoed dat dit nogal 'n belangrike
plek in die Duitse en die internasionale
rolprentkunsverteenwoordig. Tegniesis
dit een van die interessantste prente wat
noggemaak is. .

Diestorie gaan oor 'n Duitse skoolmeisie
wat 'n landwye opstelwedstryd wen en
besloitomskrywer te word. Haar tema:
dieverledevan haar dorpie, die pragtige
mensedaarin, diegawe ouburgemeester,
diebuIpvaardigebibliotekaris ens.Waar
komhulle almal vandaan?

Sy krap 'n ou mynveld van Nan
medepligtigheid in die proses oop: die
gawe mense word bitter, dan stadigaan
wreder omdat hulle iets baie leliks bet
omweg te steek, totdat bulle gestroop is
tot 'n essensiele _agterbaksbeid en
vyandigbeid. Op bul ergste word bulle
sluipmoordenaars wat die vrou en baar
gesin probeer doodmaak.
. .Die boofspeler skep 'n beeltemal
geloofwaardige, ronde karakter wat om
die bemt heldin envreesbevange dogtertjie
is.Sy word egter g'n oomblik.van stryk
gebring Die. Haar wondbare voorkoms
beklemtoon die bardnekkige
beldhaftigheid van haar optrede en die
wreedbeidvan die mense.

'n Mens kom gou agter dit is geen
gewonerolprent Die. Die prent laat jou
met die indruk dat die rolprentkuns
miskienweieendag, met vakmanskap en
.verbeelding, die dinge sal kan uitbeeld
wat tot dusver die uitsluitlike domein
van die romankuns was. Die tegniese
trunks verbreek geen oomblik die
karakterbeeldingof dramatiese gangnie
en is beeltemal toegank1ikondanks but
ingrypende aard. "The Nasty Girl" sal
egter Die almal se koppie tee wees Die.

Interessantetegniekeshit in diegebmik
van swart en wit en k1eur in dieselfde
rame, diesuperponeringvan een toneel
waarin die aksie plaasvind - op die

Iagtergrond van 'n ander, stilstaandeeen,~
Sfmaar die dorp. "The Nasty Girl" is 'n
prent wat meer lonend sal word met 'n
tweedeen derde beskouing. .

Die slottoneel is baie interessant en
een van diemeer oortuigendeoitbeeldings
van die bepaalde dilemma. Die vrou
publiseer 'n boek waarin die dorpie se
verlede blootgele word. Die dorpie se
bouding verander noll. Sy word skielik
vereer met 'n standbee1d en pryse en
toesprake. ..

Tydens 'nhuldigingsplegtigheid freak
syskieJikoit. Sy maak oenskynJik'n gat
van haarself, amper soos Antjie Krog.
Wat besiel die vrou, wonder jy eers,
. Dan besef jy: die dorpie bet Die regtig
verander Die. Dulle wi1 nog steeds die
skrywerneutraliseer, maar kanhaarDie
meer doodmaak of oorhaal Die.Nougee
hulle haar lofuitinge.Oit maak baar swak,
smee nuwe pseudo-bande, en slaan die
skrywer waar sy k3n koak: haar
gekoesterdesensitiwiteit teenoor mense.
Die status quo sal a1tydaHes in syvermee
doen,enige middel gebruik, om homself
te bevoordeeL i I •

Dierolprent word aanbeveeIvir mense
wat dieAkademievir WetenskapenKuns
Die na wens begryp Die.
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wou bulle Diedie sakke vol geld deel wat
bulle sou maakas die prentverkoop Die.

Die finailsiele grondslagvan die prent
wasop uitstel gegrond,waardiecrew net 'n
persentasie vanbulle salaris kry, en dieres
wanneer die film verkoop word. Dit
verminder die koste van 'n produksie
aansienlik, en maak dit dikwels moontlik
vir 'n prent omweI gemaak te word. Maar
asdie prent vou,is allestevergeefs. Daar is .
wye bewerings dat van die crew dikwels
Die die deelvanhutsalaris watbuttoegekom
het, ontvang hetDie. ,

"1be Gift"was toe eintlik net'n windeier.
Die grootste probleemisdierippleeffect in .
die bedryf. Nie net die werkers bet hul
vingers verbrand Die, maar ook sake
ondememings wat tegniese toerusting
verbuur, beligting, botelle, ens. ens. Dit
maak dit net volgende keer moeiliker vir
die jong filmmaker wat met blink oe vol
motivering sy movie witmaak, en wat dit

. net kan regkry met die goodwill van 'n "
rolprentspan en professionele finnas wat
bereid is om 'n kans te vat met die uitstel
van bul betaling.

Ek is so moegvan exploitation filmsdat
ek kan kots - en as hullenog voorgee om
deel te wees van die struggle terwyl dit
eintlik net oor wins gaan,dan maak dit my
nog sieker. Ditis waar datidealismeDie die
rent betaal Die, maar ek sit liewer dakloos
as sonder 'n morele fondament. Hoe key
iemand dit reg om sonder geld 'n
"intemasionale progressiewe" prentte maak?
Dis tyd dat ons wakker word en Die elke
Tom Dick en Harry met 'n Britse of'
Amerikaanse aksent met ope antis
verwelkom Die.

Dis tyd om di~ menseen bulle prente te
stop. Hullegeedieintemasionale geboor 'n
verkeerde indruk van die Suid-Afrikaanse
situasie, ons rolprentnywerheid 'n slegte
naam enop dieouendlyonsrolprentkultuur
(en die het boekaal so 'n snaaksevrotterige
reuk). Die vraag is net:hoe?

Maar ditis glo 'n progressieweprent die,en
'n mens moet 'n andermaatstafvir gebalte
gebruik:. Dit is duidelik dat die storie oor'n
Zoeloe-seuntjiegaan,ofte weIdie skrywers
se persepsievanwat 'n Zoeloe-seuntjieis.
Daar is politiek in die storie, iets watalle
Suid-Afrikaanse stories blykbaar moet he,
maar indie geval(soosin diemeeste ander
geval1e) is dit die liberale vertolking van
meosewatmet 'nkoppie tee opdie stoep sit
enkykboediepolitiekedramahom afspeel.

Dit is ook obvious dat die rol van die
dokter, wat die seuntjie help om sy pa te
vind,spesifiekingeskryfisomplektemaak
vir die noodsaaklike intemasionale ster, in
die gevalHelen Mirren.

'n Mens moet onthou dat Suid-Afrikaanse
prente Die verkoop kan word sonder 'n
"intemasionale"speIerDie.Sosebullemos.

Totdusver: aldiekenmerke van 'n tipiese
"progressiewe" Suid-Afrikaanse prent,
Probleme duik: gewoonlik eers tydens
produksie op, wanneer 'n mensbewusbegin
raak van die regisseurse "visie". Mandla
(dis nou die seuntjie) praat Zoeloe op die
platteland. maarsodra by in Durbanaankom,
is die dialoog Engels. Alles good en weI,
maar dis Hollywood-Engels ("Gimme a
buck, mister")watgepraatmoet worddeur
'n seuntjiewatnognooiteensdie see gesien
bet Die, nevermindvlot Engels kan praat
ek praatnou vandieakteur self, Die die rol
wat by vertolk Die.

HyensymaatjiesdraLA-stylekleremet
peace signs. In fact, bulle lyk soos
Amerikaanse laaities. Van 'n Suid
Afrikaansewerklikheidis daar geensprake
ole. Dit alles om die prent aanvaarbaar te
maakvir 'n intemasionaleaudience,saldie
producerprobeer walgooi,

Of is dit maarnetdie narewe persepsie
van mensewatDie eintlik weet waaroor dit
gaanDie?Ek meen, bulle hetDiediemoeite
gedoenom met'n Zoeloe-draaiboekslaywer
saamtewerken metsyeerstebandsekennis

~ 'n realistiese draaiboek te skryf Die. Miskien

Talle mense het al
vrywlllig groot. '

oponerlngs gemaak vir
die struggle. Dis eDler 'n
ander storie as mense In

die naam van
)pogresshMfteU'uftgebuft

word, slry'.Carsten.
Rasch oar 'n rolprentspan
wat oDlangs 'n lallke stel
algetrap bet met 'n prent
wat veronderstel was om

die 'Suld-Alrlkaanse
werkllkheld' vas te vang

DIESuid-Afrikaanse rolprentbedryfbet'n
reputasievankorrupsie en uitbuiting soos
min ander. Waar 'n mens ook al jou kop
draai,kykjy vasteen vet penseensigareen
slinkse oe vol dollar-tekens,

Gewoonlik: is die mense en bul werk
maklik berkenbaar. Hulle maak films oor
macbo helde en blonde beldinne wat op
mekaar verlief raak, die baddies 'n harde
tyd gee,en altydwen. Omdat 'n mensbulle
kan berken,isbulle Die so 'n probleem Die.

Almal weetvan die rolprente, veraldie
vanons watindie bedryfstaanenteen alle
odds probeerom ons se1frespek te behou
deur aanprentete werk wat integriteit bet 
sogenaamde "progressive films". Hulle is
66k gewoonlik maklik herkenbaar - die
regisseurs se name is bekerdofdie draaiboek
is politiekaanvaarbaar. Met anderwoorde,
links genoeg om cool te wees.

Die producers praat van "our movie",
"the struggle" en "a democraticapproach".
Hulle is jonk en bonger en jy voel jy wil
help, al is dit net om jou gewete te sus.

Maar daar is natuurlik geenwaarborg
teen korrupsie 'en oneerlik:heid Die. Selfs
progressieweprentebenodig geld-en waar
groot geld betrokke is, raak dit skynbaar

:' moeilikeromtussen die korrels en die kaf
te onderskei,

Die ergste uitbuitingsprente is di~ wat
huigel, wat skull agter 'n sluier van
progressiewe politieke idees, watvermom
word asprente vir die "nuwe Said-Afrika",

S6 een is "The Gift" wat Jam Pictures
verlede maand in Durban begin verfilm
het.Ek sitnoubier voordie computer, enek
witvertelwatterafgryslike debakel bornop
die prent se stel afgespeel bet,maar ek is
Die sekerwaarom tebegin Die •it's a jungle
out there.

Dieveiligste is sekermaarbydie draaiboek
en sy skeppers. Jam Pictures bestaan uit
Cberyll Johnston, 'n Suid-Afrikaner wat
onlangsvanoorseeteruggekeerhet,gloom
prente temaak, en UoydMaroti,'n Kanadese·
producer wat blykbaar nog dink dat die
politieke situasie hier 'n netjiese profyt
waarborg.

Tussen hulle ontwikkel bulle toe die
draaiboek van''The Gift",watkortliks handel
oor 'n Zoeloe-seuntjie wat sy pasoek.Die
een oomblik pas by nog koeie op in die
Drakensberge, die volgende oomblik sithy
in 'n township nabyDurban-waarbysommer
vlotweg Engels begin praat, die politieke
situasieonmidde1likverstaanenontdekdat
sypa 'n bannelingiswat sydae op 'n plaas
in die Karoo deurbring.

NielankDie, of byspring op'n trein(wat
toevalligbydie stasietjie stilstaan) en vind
sy pad na die plaas - waar hy Die sy pa

. aantrefDie (di~ is allankal dood). Hyonlmoet
daar 'n afgetrede laksman, diesimboolvan
die ou regime. ..

Die seuntjie is natuurlik simbolies van
die nuwe Suid-Afrika, een waarelke Jan
Rap en sy maat mekaar vergewe, en hand
aanbandteendie sakkendesoninstroll.Dit
klink Die sosleg Die, ne? Opdieoogafisdit
ook Die die ergste draaiboek wat ek al
geleeshetDie, veralas 'nmens ditvergelyk
met dietwakwat gewoonlikgemaak word.



Hanepool-ho90der

". Cerksz lawgu
Kook'n hoenderin water met uie,seldery,'

sout enpeper.Maakkouden sny aanstukkies.
Hou diestock. .

. Maakdie sous:Stamp250g gepelderieute .
(amandels, hasel- ofokkerneute) baiefyn in
'n stamperof mengfyn in die Magimix. Gooi
400mlstockin 'n pan,roerdieneute by,asook
ses eetlepels broodkrummels. Kook tot alles
dik is.Geur metsouten peper. Meng die olie
met paprika totdit helderrooi word.

Van Aragon, waardiedierbare KatIyn (Henry
VITI seeerste vrou)vandaangekom het, kom
die hcender met sy soot rissies en rooi sous
war nouso goedkoop op die mark is:

Sny 'n hoender in groterige stukke, en
vcrhit dan4 eetlepels olie (olyf as jy lean) in 'n
swaarboompot. Braaidie hoender hierin met
een gekapteui en knoffe!. Stoot eenkant toe,
en braaises of sewedun skywe ontbytspek in
die olie, asook 2 groot rooi soetrissies, in
skyfies gesny.

Stoot weereenkant toeen braai500ggekapte
tamaties.Laat allestegelyk borre!.

Meng al die bestanddele deurmekaar en
prut stadig vir 'n halfuurof so tot diehoender
sag isen die sousafgekookhet. Proe virsout
en peper.

SOp te mop.

Diseen geweekinmelk, die fyngemaakte
hoenderlewer, en 'n groot handvol heel
hanepoot,'nglas soeterigewit wyn 'nhalfuur
voor julIe eet. Diehoenderneem laeaartappels
en 'n side-dishvanpreiemet pannesaankaas.--

Polio al chilindron

AcId house, cybell hlp
hop, techno•••
Saturday 16 March sees the opening of

. Africa's first Cyber-Punk: Club. The 40
WAlT CLUB will be housed at the old
DV-8 venue (cor Twist and De Villiers)in
Johannesburg.

As the first of it's kind locally, the 40
Watt Cub hopesto promotea "cyber-attitude
and awareness" firstly by exploiting.
multimedia techniques; it will have stage
performances, live bands and viewings of
films. The organisers are currently working
on projects suchas a video magazine,satellite
T,V., overseas bands and a computer club
for beginners and hackers alike.

Cyber-Punk,as themost importantaspect,
uses sexytechnology and makes forwicked
enjoyment; Groove to Harbeat, Industrial
and Techno, or bop to Underground Acid
House and Hip-Hop. The Club will also
play Indie,Alternative Rock, Post Modem
and Cult.

At the opening there will be four DJ's
and 3 Live bands: LIVE, JIMI PRESLEY
and REAR WINDOW, Entrance fee is R8
andthedoors openat approximately lOpm.

CYBER-PUNKISFASTDEVELOPING
INTO A HUGE MOVEMENT - SO BE
THERE !

- LOUwRINS POTGIET~R

. vasgemaakte tiemie en lourierblaar,\~sooIc .
. een kalfspootin vier gesny, verkrygbaar by ,

jou supermark vir 'n tiekie en 'n half;". .....:
'n Brandewynglas wit wyn, plus genoeg .

water omtoe te maak,en laat prut. Dangaan
die potoond toe teen 170 grade, vir vieruur
lank, terwyljullegaanfliek. ' .

. Haal .dan die. hoender uit, plaasop 'n
opdienbordmetdie wortels, en giet 'n bietjie
van diestockdeur 'nsifbo-oor. Rysnatuurlik.
En die volgende dag kry jy die pragtigste
jellie.Haal dievet af, en juIle het 'n perfekte .
koue oorskietmiddagete. .

Cirkassiese hoender het ek vir dieeerste
keer in Bevan Christie se Turkse restaurant
Anatoli inKaapstadteegekom, Dit hetmakIik
gelyk om te maak, was so uitheems as kon
komi en die souswasverleidelik, Probeer die
wonderlikekombinasie van hoender enneute
- dis 'n lekker gereg om 'n buffet mee te
versier,

Hierdieis Claudia Roden se resepensy se
die geregis oral in die Midde-Ooste bekend.
Die Turke in ons dorp moot 'sebtief niemet
my strynie.dis hoeek geleer het:

Natalie Gamsu doen Cole .
Porter. 'Let's Do It', 'n
sameflansing van die
liedjieskrywer se treffers, word .
van 17 Maurt in die Village ;
Manor-Teater opgevoer.
Bespreek by Computicket ofbel
884-1400 om reelings te tref

Onderin 'n swaarboompotplaasjyc
snye ontbytspek. Hierop sit jy jou hoc. . •
gegeur met souten peper, en besprink
suurlemoensap. Nog 'n stuk spek draj
bo-oordie hoender. Om die hoender p'
drieof vierheelgeskraapte wortels, tw
twee huisies knoffel, 'n klein J.

Kook een hoender in Scmwater in
met4 naeltjies, eenui en een eetlepel ge
sago,asook 'n koppiewyn. Kook tothee
sag,haaluit, laatafkoel en verwyder die

Plaasdie vleisweer terug in diepot
by die sap vaneen suurlemoen 'n koppievol
roomenkookdeur.Proe vir soutenpeper.Die
hoendermaakfrummels. Eet saam met rysof
selfs brood en aartappels. Dit maak sy eie
jellieasditkoudworden is goddelik op brood
laatnagas jy voor 'n oop yskasdeur staanen
wonderoor diewereld.

Van Elizabeth David kom di6 heerlike
somergereg, 'n wonderlike enietwatvreemde
koue konkoksie:

Hoeodepsto'is

- ~, .<" .".

Poulel eo daubs

Laasweek hetekwyd en syd gedwaal om
eksotiesehoendergeregte op te toor, en half
'vies sa my susrVergeet jy dan van daardie
hoenderstofie en Elizabeth sewonderlike koue
kip wat ons amperelke week maak?

Hienneedus die ou staatmakers.die geregte
. waarvoorkinders ook lief is en daIk: self wil

probeer, Weeds die boodskap:koop
beter hoender, een met fermer vleis, as•.
- wantdiesupermark-goedjies neig omt
tegaan Ie methulbloubeentjiesoopger

Kieliejou
. . ' .. " ,

kieste
met'o
koue kip
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dieweek by die

MARK-TEATER
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Telefoon832-1641 ~

Bespreek by enlge Computlcket, tel 28-3040
Johannesburgse Vloolmark: Elke Saterdag van 9vm tot 4nm

Nuwe mark In Ptmstreetvan 9vm tot 4nm. Sondae by die Mary F1tzgeraldpleln
, van 9 vm tot 4nm.

/" ""\ r

MARK-TEATER I DIE LAAGERI
SHADOWLANDS I Jeremy Taylor se

I BROEDERSTROOM
deur William Nicholson I DIARIESIRegie deur JANICE

I 'VintageTaylor atbest'
HONEYMAN -Brian Murray, .MetJeremyTaylorHelen Bourne, Michael I

McCabe, Ron Smerczah, I Matot Vr 8.15nmj sa 6:15nm &Norman Coombes
I 9:15nm

Ma totVr 8nm; Sa 5.45nm en
L _________.__

; 9nm ••••••••••••••••••••'- ~ • KIPPIES BY DIEMARK••
upstairs by die' MARK- • Di totSo9nm•

TEATER • Vuvu and the McCoys•
Ma - Vr 8: 15nm. Sa 6.15nm & • Brotherhood

,,9:15nm •..
••••••••••••••••••••

Alfred Jarry seUBU

Regie en ontwerp: MARK-GAl BlVE .
Nell McCarthy

SkiiderY8 enMet Charles Comyn,
Robert Colman,. keramlekwerke deur David
Megan Kruskal, Paton en Davld'Andrew.

Motshabi Tyelele, ElSe dell' Christine Dixie enLouis Seboko, Gideon Judy Woodburn,de'Wet

(

24/.vrydag

Vrydagl15 Maart 1991

Paranoia kan plesierig toees. 'Struts and Frets' bied 'n satiriese bUk
op stedelike neurose, Liedjies; sketse en monoloe deur Kate Edwards,
Tony Bentel en Fiona Ramsay. Vanessa Cooke is die regieseur. Van 27
Maari in die Laager van die Mark-Teater
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HOOGTEPUNTE:

Dinsdag:
* "As die eeu draai" om 5om. opTVI

kykna TVin die toekoms. .
* 'n Nuwe aflewering van "Three's a

Crowd" begin om 9:30om. op TV!.
*OliviaHussey van "RomeoandJuliet"

speel diehoofrol in "Distortions" om9:04nm.
opTV4.

* In "Entertainment International" om
1O:5Onm. opTV4 word onderanderegesels
metDennisHopper en JaneFonda. .

, Vandag: I
* ''Tin Men" om 7om. op M·Net, 'n

beerlike komedie oor verkoopmanne en- '
~ns met Richard Dreyfussen DannyDe
VItO. ' .

* "Box Office America"word voortaan "
ber-uitgesaai om 10:40om. op M-Net.

*"Sbowdown" om6om. opTVl, gewilde I

country-musiek met mense soos Jack
Diamond

*"TheFanelli Boys" om10:48opTV4,
vlymskerp Italiaanse komedie,

More:
* "Cross Over" om 1:40nm. op TV2/3, '

'n raadgee-program vir volwassenes.
*"Swerwerskos" om 9vm. opTV!.Pieter

Pieterse se hoe maak 'n menspotgebraaide
kreefin 'n wynsous.

* "Louis se liedjies" om 6:20nm. op
TVI,waarin geluisterwordnadie komponis
Louis vanReosburg en sy liedjies.

* 'n Nuwe aflewering van die
komediereeks "Anything but Love" met
Jamie Lee Curtis en Richard Lewis. Om
6nm. op M·Net.

Sondag:
* "Storybreak" om 1:3Onm. op TVl,

waarin eksotiesestoriesvir kleingoed vertel
word.

*'nHeruitsendingvandieouAfrikaanse "
riller "Die vuurtoring", met Johan van
Jaarsveld enSandra Prinsloo indiehoofrolle.
Om 9:20nm. op TVL

*"Sandpiper" om 9:04nm. op TV4, met
Richard Burton en Elizabeth Taylor en
owerspeI.

Maandag:
* "Bull Durham" om 10:30Vrn. op M

Net, metKevinCostnerenSusanSarandon.
*"DegrassiJuniorHigh" om4:30nm. op

TVI,tienerproblemewaamaouersookkan
kyk. .

vrydag/25
.nie gehoorDie.
':On~r~e flieke waarnagems gekykkan .'
wont, IS dieregisseur ChristopherMiles se
rolprentweergawe van die buitengewone
vethouding tussendieskrywerD H Lawrence
en sy vrou, Frieda, in "Priest of Love"
moreaand om 11:05nm. opTVI. " '
. Dit: rol ~an Ft!-eda word boonopvertolk
deur dieSwd-Afrikaans-gebore aktrise, Janet
Suzman.

Die verhaal begin in 1924, tien jaar na
Lawrence (Ian McKellen) en Frieda se
omstrede buwelik. Sywas voorbeen getroud, .
maarhetbaarman enkinders gelos om baar
lewe saam te voeg met die van 'n man na .
wie sy altydverwys bet as'n "Ietterkundige
reus". Van.haar bet Lawrence geskryf:
"handsome, proud and fearless as a lion".
Indie rolprent word ook gekyk na die
ontstoke reaksie van die gemeenskap op
die publikasie van "Lady Chatterley's Lover"
enhoe dit die egpaar geraakhet. "

Woensdag:
*AerY, die nuweOuistelike TV-kanaal,

saai 'n uurlank uit elke Woensdag om6vm.
opTV4. - ,

* "Wild in the Country"met niemand
anders nie as Elvis Presley in die hoofrol .
van 'n heethoofdige dorpsjapie en potensiele
jeugmisdadiger. Om 9nm. op M-Net

Donderdag:
* 'n Nuwe aflewering vandiebekroonde

komediereeks "Empty Nest"oor 'n veearts
paentweekoppige dogters begin om6:3Omn.
opM-Net • 'I '

* "Making Babies" om Snml opM-Net ,.
is 'n boeiende "48 Hours"-verslagoordie
frustrasies, onkoste en suksesvan diestryd
teen onvrugbaarheid, ,

*Dieslotvan "Echoes in the Darkness"
om 9:04nm. op TV4.

., !

M-NET is al bekendvir sy bevordering
van die sogenaamde "altematiewe"
Afrikaanse musiek. M6reaand maak die
betaalkanaal weer so. Met "Tafelbaai
Boeghie" skakelM-Netvan7om. vir twee
ore regstreeks oorna dieGoeie Hoop-sentrum
in Kaapstad, waarbekendeswat aIlesoorte
Afrikaanse musiek verteenwoordig bulding
gaandoen. '

Onder hulle is LaurikaRauch,Johannes
Kerk:orrel, Steve Hofmeyr, Rina Hugo,
Coenie de Villiers, SamMarais en Anton
Goosen.

Die musiekregisseur is Attie van Wyk,
voorbeen van Ballyhoo, en dieTV-regisseur
is Barry Coetzee.

TV4 begin Donderdagaand om 9:04nm.
met 'n nuwe mini-reeks (eerder 'n goed
gekarnoefleerde "soap"), "Emma: Queen
of the South Seas". Dit is glo die epiese
vetbaal vanEmmaEIiza Coe, diePolinesiese
Amerikaanse skoonheidwatin die tweede
heIftevandienegentiende eeubekendgeword
bet as die Koningin vandie Suidsee. Wat
veel meer belangstelling 10k as Emma se
pad na roem,ishaar stormagtige verhouding
van twintig jaarmet 'n manwat sy met die
terugkeer na baartuiste op 'n skip ontmoet.
Ook, miskien, Emma se opstand teen die
tradisie dat vroue gesienmag word, maar

Muslek op die kaal

dramatiese vormvan die verhoogkuns.
In "Gathering oftheBeasts"stel vyftien

spelers verskillende beelde voor van die'
mens en die dier.

Woensdagaand wordhuldegebring aan
'n man wat die meeste mense net deur sy
werk: ken: die Kaapse skrywer en digter
AdamSmaI. ' '

"K6 lat ons sing" is gemaak deur die
kortverbaalskrywer Abraham deVriesomdat
'by meen Smal is "die stiefkind van die
sestigers", iemand wat nooit werklik
erk:enningvir sy bydrae tot die Afrikaanse
literatuur gekry het nie.

10sy vreemd-klinkende, effenssangerige
hoe stem vertel Smal - weliswaar ietwat
formeel- van sy kinderdaeopWellington,
later Goree en in die Kaap; die verskille
tussen sy rna en pa se godsdiens en
belangstellings en hoeditsydenke gevorm
bet; en sy eerste kennismaking met "die
vuil ding wat ons as apartheid geken bet".

Ongelukkigis 'n programnetso kleurryk
as wat sy onderwerp is en hoewel die
aanhalings uitSmal sewerkbaieroerend is,
is die beeldmateriaal maar skaars en die
kommentaar oor die algemeen 'n bietjie
vervelig. 'n Ligpunt is Smalse opmerking
oor die verrnaarde Amerikaanse filosofie
professor wat by nei mense soosMarthinus
Versfeld en N P van WykLouwas een van
die mees "on-vryste enon-demokratiesste"
mense ervaar het. En iemand wat vir 'n
oomblik beslis die kolligvanSmal steel, is
prof. Richard vander Rossmetsy prontuit
stelling dat die UWK-studente in 1973
"gatvol begin raakbet virdieverkramptheid
van die apartheidsadministrasie" en dat by
"saam met die studente begin gatvol raak
bet". . . ,

"K6 Iat ons sing" word om 10:2Onm.
uitgesaai.

werk nie. Toe kry ons twee: 'n Afrikaanse
"Antenne" en 'n Engelse "Antenna". Die
twee bestes. En uiteindelik werk:dit weer.
Vera! Dinsdae se Afrikaanseprogram kom
telkens met iets nuuts en oorspronkliks
vorendag.Maarweeris dit nie goed genoeg
Die. Daar moet mos altoos getorring word
aan 'n wenresep.Nou moet '0 uitstekende
plaaslike program opgedollie word met
oorseseinsetsels- asofoos dit nie algenoeg
het in die "Nuus" en "Goeiemdre Suid
Afrika"en "MovieFocus" en Amerikaanse
programme soos "Entertainment
International" en "After Hours" nie,

Suid-Afrikaners is heeltemal in staatom
te bly kyk na 'n plaaslikevermaakprogram
- op voorwaarde dat dit geed is.

Nogiets wat te wonderlik is, is diediep
bepeinsing oordieuitsaaityd van "Agenda".
Menere,dis Die dietydwatpia me, maardie
inhoud!Die gevoelonderTV-kykers nadie
DirkCoetzee-onderhoudverlede weekwas
eeostemmig: mosterdmi die maal.

Die Maandag het ons weer 'n
"eksklusiewe" onderhoud met genI.Magnus
Malan gehad, wat stellings gemaak het
soos: "Elkeen soek 'n duiweltjie agter 'n
bos, maar daar's niles"; "Waar bet jy al
gehoordat ekvir diepartye (met verwysing
na beweerde drukutt KP- en DP-geledere
dat genl. Malanmoetbedank) gaan luister?
Ek gaathulle looi!"; "Ek het vir die eerste
keer vandie konsep van die BSB gehoor in
die middel tagtigerjare, maarvan dieelement
wat teendie organisasie se doelwittegewerlc
het eersin November1989"; en, tenslotte,
"Jy moet een ding verstaan: ek gaat Die Ie
nie. Ek's 'n bakleier. Ek sal baklei as 'n
saak reg is."

Al reaksie wat die "Agenda"
onderhoudvoerderhierop gehad het,was 'n
vae verwysingna "dokumente" met genl.
Malan se handtekening daarop wat sou
bewys hy was vroeer van die BSB se
aktiwiteite bewus as wat by gese bet hy
was. Maar daama het die man sonderveel
verdere woorde genl. Malan se stelling
aanvaar dat daar " 'n wag geplaas is voor
my mond" weens uitsprake van verskeie
"regsprosesse"en "kommissie-prosesse" wat
nog bangendeis...

Dit het sin as die SAUK se hy witelke
afdeling as 'n klein sake-ondernemingbedryf
om die organisasie "slanker, doelgerigter
en doeltreffender" te maak - maar dannet
as hulledaardeurbeterinligting envermaak
volgens die smaakvan hul kykers verskaf.

»>

Richard Dreyfuss skitter Q8 'II verkoopman in Barry Levinson Be Tin Men" 'n
baie betre prent as 'sy Rain Man'. Dis om 7nm. vanaand op M·Net Ie sien '

'Ko lat ons sing'
DIE komende week bied twee goeie

dokumentere programme - .albei plaaslik
gemaaken albeimetSuid-AfrikaenAfrika
na aan die hart. •

"Gathering of the Beasts", wat
Sondagaand in TVI se "50/50" vertoon
word, is 'n kykie agter die skerrns na die
voorbereidings van die musiekspel met
bewaring as sy tema deur die Theatrefor

,Africa-groep.
Theatre for Africa is taamlik onlangs

gestig deur Nicholas Ellenbogen en wilin
sy werkbelangrikebewaringsvraagstukke
ondermeose seaandagbring deurdit aan te
bied in die toeganklike, lewendige,

',," .

i

I RET die SAUK nou finaal al sy varkies
verloor?

Van dieongelooflikestorieswatonlangs
in koerante verskyn het, is: dieSAUKwil
glo geld begin spaar deur plaaslike
vennaakprogramme drasties te verrninder
eneerder goedkoopbuitelandsereekseaan
te koop; daar is sprake dat die
joemaalprogram "Antenne/a" en "50/50"
aan die nuus-afdeling gegee gaan word 
gloom meer"vleis" aan "Antenne/a"tesit
metekstraCNN-vennaaklikheidsinsetsels;
Hein Jordaan, in wie se tyd "Topsport"
ontstaan en verdriedubbel het in grootte
(tot die ergemis van nie-sportmalles), sal
moontlik sy pos moet afstaan aan 'n
bestuursman uitdie privatesektorasdirekteur
van "Topsport"; en".. die beste - daar sal
"diepbesin"wordoordie,akmalieitsprogram
"Agenda". Nie die inhoud daarvan nie,
maardieuitsaaityd is glodie groot probleem...

Dan praat ons nog nie van die
skinderstories Die wat soos klitsgras blysit,
maarheftigontkenword deurdieSAUKse
direkteur-generaal, mOT. Wynand Harmse.
Stories soos: diemeeste SAUK·werlrnemers
b? 55 salbinnekorthul tassies moetpak,en
die voortdurende personeelskommelings en
herstrukturerings het 'n gevoel van
onsekerheid onder personeel laat posvat.
(Dis trouensal ou nuus.)

'n Mens het simpatie met enige
maatskappywatkopbo waterwilhouindie
broekskeur- finansiele klimaat. Daar is
immers personeellede en hul gesinne wat
vir hul brooden botter van hom afhanklik
is.Maar watso vreemd is aandie SAUKse
modus operandi, is dat hulle telkeospeuter
aan 'n wen-resep en hardkoppigvoortdons
op paadjies wat al voorheen geblyk bet
doodloopstrate is.

Suid-Afrikaansereekse soos "The Game", .
"Arende", "BaIlade vir 'n enkeling" en
"Agter elke man" was enige tyd net so
gewild • indien Die gewilder Die - as die
beste ingevoerde reeks. Nou moet 'n
opvolgreeks van "The Game" in die slag
bly, glo omdat plaaslike programme so
duur is om te maak. '
, Maarwatvan al dieplaaslike probeerslae

en minderwaardige snert wat soos klokslag
aan ons opgedisword en beslisnie vemiet
gemaak is nie? Loodsprogrammesoos die
vandieAlainD'Woolf-geselsprogram;die
"verskeidenheidskonsert" van Shaleen
Sortie-Richards enTobieCronje; diedestydse
verskriklike"Dot en Ide". En dan is daar
dieuur langemusiekprogrammewat ooren
oor aan dieselfde sterretjies gewy word. 'n
Paar maande gelede het ons 'n uur gehad
vanMarieduToit, wat netbekendisomdat
sy "Debuut"gewen het en Sondag het ons
baar warempel weer saam met Andre
Schwartz op 'n verhoog gehadvol rookwolke
en in pienk gekledepopsies.

Om dit te finansier, moet goeie
vennaakprogramme- wat albulslaggewys I

het - in die slag bly,
E~ dan is daar "Antenne/a", wat in sy

yroeere vorm van VIer aparte, kort
joernaalprogramme, elkeen met 'n eie
individuelekarakter,uitstekendgewerkhet
en baie gewildwas. Maar nee,ookdftwas
nie goedgenoegDie. Die vierisin eenblok
ingedruk, onder dieselfde naam, en na 'n
hele, lange jaar is skielik besef: haai, dit

Isdie
SAUK
nODal sy
varkies·
kwyt?
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In Nuwe speelplek vir die rykes?

Vrye Weekblad piaas graag briewe waf nie die wet oortree of lasterlik
is nie, mits die korrespondent se noam en volledige adres bygevoeg
word as 'n skuilnaam gebruik word. Briewe korter as 200 woorde sal
voorkeur geniet, en die redakteur behou die reg voor om briewe te

verkort. Skryf aan: Vrye Weekblad Briewe, Posbus 177,Newtown 2113.
Of bel met jou mening na (011) 836-2151.

vir haar, want ek kan verstaan hoe ver
skriklikdit moet wees om as jongmeisie
sonderrna najoujongerboeties ensussies
om tesien, Disis sekerookdaarom datsy
nou so vyandig teenooralma! is, sy dink
nog dat sy na "haar" mense moet omsien
en beskerm, .

Wathaar "warmte" betref, dinkekdit
kan wel waar wees. Ek dink natuurlik nie
dat sy 'n "skaamplaasnooientjie" is nie,
Dit souhaar nie gebringhet waar syvan
dag is nie.
(Briefverkort - Red)

SAP nie betrokke
Lt-KolMostert van die Suld
Afrlkaanse Pollsle se deporte
ment Openbare betrekklnge,
Pretoria skryf:
In dieartikel"Steeds huisloosna40 jaarse
arbeid" (Vrye Weekblad, 8Februarie 1991)
beweer Christelle Terreblanche dat die
polisieby tweegeleenthede betrokkewas
by die afbreek van strukture, die verwy
deringvan boumateriaal en die hardhan
dige verwydering van 200 mense.

Uwordbeleefversoekom onmidde1lik
die foutiewe feite in 'n soortgelyke berig
reg te stel.

Die polisie het nooit strukture afge
breek of boumateriaal verwyder nie en
wasooknie behulpsaam bysodanige aksies
nie, Daar wasooknooit 200 mense hard
handigverwyderDie.

Daarwas welop4 Februarie 1991,57
mense weens betreding in hegtenis ge
neemnadatdiemunisipaliteitvan Villers
dorp so 'n klagteingedienhet.

Dieberig verleen ook geen erkenning
aandiebydravandiepolisie tot onderhan
delingevoor en na die ongelukkigevoor
vallewaamaindieberigverwys word nie.

Doodstraf
PJO Lourensvan Quellerlna skryf:
'n Mens soudiedoodstrafweImet Saddam
Hoeseinkonassosieer, maarnie met'nbe
skaafdeland nie.

'nLandwatdiegalgas staatsterreurge
bruik,erken daarmee dat hy nie diemoed
het omrasionelestappe teen die gevolge
vanarmoede, vroronderwys en sosio-eko
nomiesekonfliktedoen nie.
(Brief ingrypend verkort - Red)

Wie'sWinnie?
C Krlelvan Wellington skryf:
Na aanleiding van die artikel "Winnie en

. moeilikheid kom al 'n lang pad" (Vrye
Weekblad, 8 Februarie 1991) wonderek
of Winnie gewelddadig is soos diepolisie
se,of"warm" sooshaarmakkers~, ofdalk
soossy selfre, 'n "skaamplaasnooientjie"?

Wathaar jeugjare betref, is ekjammer

asseblief.
Maarsoos ons liewe.volkie se "gods

dienstige" uitkyk dan ooknou al die afge
lope339jaar is (asof daar 'nlaaistokin sy
gatopgedrukis), werk ditnoueenmaal nie
sonie.

Ek magnie onderwys gee nie. Ek kan
niebydieweermagofpolisie aansluit nie.

Diepolisie keurnet ordentJike (Christe
lik?) opgevoede dames goed. Geen uit
heemshede nie! Ek is aangeraai omliewer
op tehouom aansoek tedoen - "Snaakse"
gelowewordblykbaar as'nbedreiging of
iets beskou.

In die lig van 'n nuwe nie-diskrimine
rendeSuid-Afrika dinkekdis hoogtyd dat
"Christelikheid" nie langer as toegangs-
kaartjiegebruik word Die. .

Gegrief.oor boere
AA Both (Jm)van Gouda skryf:
Ek is diepgegrief oor die onlangse beto
gings deur die noordelike boere van ons
land. Hulle het hulle swak gedra. Hulle
kondiekwessieop 'n baiemeervolwasse
en geskikte manier probeeroplos het, .

Hullehet met al hul nuutste engrootste
voertuie gaan betoog. Hulle het veeleer
der die gedagte van rykdom as armoede
oorgedra. Daarby het hulle partytjie ge
hou, ongemanierd opgetree en 'n swak
beeldvanons boere geskep.

Hier in die Boland is ons boere baie
nederig. Ons het so te se noggeen staats-

, .hulpontvangnie.Hier indieBolandisook
baie riatuurlike probleme en ons rente
koerseispresiesdieselfde.Vanonsboere
ryweIookinMercedesse,maaronspasdit
tenminste goed op en koopnieelke twee
de jaar 'n nuwe nie. Dieselfde geld 008

plaaswerktuie. Ekdink die boere wat so
hoogwillewe, moet maardiegevolge dra
van hul dade en nie kom hull as dit me
meerso goed gaan nie.

---~~ - / ~ ,

p~ . ~~

BRIEWE

Diskriminasie
Sondra Somers van Slnovllle skryf:
Ekis 'nBoeddhis. Nee,ekloopnieheeldag
kaalkop, in 'n laken toegedraai met san
dale aan rondDie.

Ek is 'n Afrikaner geboreen het Chris
telik-Nasionaal gefndoktrineerd grootge
word. (Dit wasvoordat ek myself van 'n
lewenslange guilttripgered het.)

Sedertdienisek 'nrustige individu wat '
daarop aanspraak maakdat ek elkeen sy
kolletjie son gun. Ek vra net myne ook,

Jan van Eyssen van Kaapstad
skryf:
Ek wasbaie ontsteldom tehoor dat Bank
korp (moedermaatskappy van Trustbank
wat reeds by 'n vorige geleentheid die-·
selfdegebied probeer ontwikkel het) van
plan is om eenvanSuid-Afrikase laaste
ongerepte strande, Sandybaai, in 'n speel
plek vir die rykes te omskep. (SAUK
nuusbulletinvan16Februarie),

Soos een vandiesprekersin die bulle
tin tereg aangedui het, is dit ekologies ge
sproke gelyk aan die ontginning van die
sensitiewe duine byStLucia, die uitbagger
van die Okavango-moerasse en die ont
ginning van kaollen by Noordhoek.

Indien Bankorp souvoortgaanmet di6
plan,sal ditdieoptrede weesvan diemees
omgewings-onsensitiewe finansiele instan
sie in ons land. '.

NetsoosdieKrugerwildtuin,Tafelberg
en die Kango-grotte aan al die mensevan
Suid-Afrikabehoort, behoort Sandybaai
ook aan hulle.

Dieregeringbehoort daaromdie grond
van Bankorpen Sol Kerzner (die grond
eienaars) te koop, of vir hulle ander ge
skiktegrond in roildaarvoorgee.

Terselfdertyd behoort die' Streekdien-
. steraad (wat nou vir Sandybaai verant
woordelik is)diegebiedte omhein en 'n
kleiningangsfooi tehefsoosby dieKaap
punt-natuurreservaat, Di6 geld moet dan
gebruik wordomSandybaai skoon te hou
en indringerplante metinheemseplantete
vervang.

Die finale besluit omtrent Sandybaai
sal deur die Administrateur van die Kaap,
Kobus Meiring, geneemword. Help om
Sandybaaitereddeuraanhom te skiyfby
Posbus659,Kaapstad 8000ofstuur 'nfaks
aan 021-246906.

. '

Die sage vandieminister van Verdedigingwat aansy
posisie vasklou tenspyte van wye openbare aandrang
uit aile oorde, selfsvanbinne sy eie party, is besig om
in 'n kIug te ontaard - 'n klug wat die aansien van
StaatspresidentDeKlerk 'n emstige knou kan gee.

Die Staatspresidentse stilte oor Malanse verkrag
ting van elkebeginselvan politieke aanspreeklikheid .
en sy minagting van die openbare mening - om nie te
praat van sy deunnekaar-stories aan die Parlement
Die - is heeltemal uit pas met die res vanDe Klerk se
aanslag.

Hy het al verskeie geleenthede gehad om van
Malan ontslae teraak, alwas dit net omhom te vraom
weens persoonlike redes of swak gesondheid te be
dank, of selfsomhom as Suid-Afrika se ambassadeur
in Ciskei of Paraguayaan te stel,

Ons isbevreesdieStaatspresidentkanDie langersy
hande in onskuld was Die.

Die regering se Witskrif op Grondhervonning word
enersyds beskouas kortsigtig, en andersyds as 'n
goedbeplande strategie om die beginsel van private
grondbesit as basis vir grondbesit in Suid-Afrika te
verskans - voordat partyesoos die ANCin onderhan
delings te veeldrukdaaroor kan uitoefen.

Die kort tydperkwaarin die regering die wetge
wing wit deurvoer- teen die einde van April - is 'n
aanduiding dat laasgenoemde miskien die geval is.

Die Witskrifword egter uit talle oorde, veral die
sakesektor, verwelkom. Die voorgenome afskaffing
van die WetteopGrondbesitvan 1913en 1916isook
geprys as "diebegin van 'n nuwe era van grondbesit
vir almal",
\ . Daaroor word daar nie geargumenteer nie, die
afskaffing van die apartheidswetgewing is tog ver
wag. Die pluimpies hiervoor is klaar uitgedeel.

Daar moeteerderaandag gegee word aan wat die
Witskrifniesenie,en wat die regering gesehet hulle
nie gaan doennie.

Die beginsels van herverdeling van grond en die
teruggawe vangrond aan gemeenskappe wat slagof
fers van gedwonge verskuiwings was, word heel
temal deur die regering verwerp. Dit kan net tot
konflik lei.

Die aansprake van heelwat van die land se ses
miljoen plaaswerkers op die grond waarop hulle of
hul voorsate al gewoonhet voordat dit wit kommer
siele landbougrond geword het, regte totkommunale
grond, en stappe om die onreg van die verlede uit te
wis,is aspektevandie gronddebat wat dieWitskrifOf
ignoreer, Of net oppervlakkige aandag aan skenk.

Grond isbymeesteSuid-Afrikaners 'nemosionele
kwessie. Dit behoort veral Afrikaners te verstaan..
Daarom is dieongevoeligheidoor die aansprake van
mensewie se gronddeur 'n wit minderheidsregering
van hulle weggeneem is- soos die gemeenskappevan .
Roosboom, Charlestown en Criemen en die Fingo's
van Tsitsikamma- soveelmeer onvergeeflik,

Daar is lankreeds 'nbesef onder politieke organi
sasies en groepe datgrond een van die ingewikkeldste
kwessies is wat in die skep van 'n nuwe Suid-Afrika
aangepak moetword.

Die ANC,die Ontwikkelingsbank, die Stedelike
Stigting vanSuider-Afrika en universiteite, het lank
en wyd gepraat, studiesgedoen en konferensies daar
oor gehou.

Almal, die ANC ingesluit, erken dat die grond
kwessie ingewikkeld is,dat 'n simplistiesebeleid wat
nie buigsaam genoeg is om verskillende plaaslike
eise in aanmerking te neem nie, nie gaanwerk nie,

Almal het ookerken dat daar regstellende stappe
gedoen moetword om die historiese onregte reg te
stel, en dat die vryemark alleen nie die maksimum
toegang to~ ,grond vir swartmense sal kan waarborg
nie. .,. • .\

Dit is jammerdat die regering klaarblyklik niena
enige van dieargumente geluister het nie, ofmiskien
net nie wouhoornie,

De Klerk en Malan

Vrye Weekblad, 15 Maart 1991
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A'S iemand weer ''Nuwe Suid-Af
rika" se, dan braak Brolloks in sy
Post Toasties.
, Vanrassismekryons oorgenoeg
van dieKJ> en dieAWBen dieOrde
Boerevolken dieVerbondsvoIk en
die Bang Boere Beweging of wat
hulle ookal is. En van die klompie
anderstaligeKP-meelopers, Illumi
nati-parasiete en Natalseboere wat
dit nie in Afrikaansdoen nie.

Maar om naakterassismeuit die
mond van die meesgerespekteerde
joernaal in die land, die liberale
vlagskip van die private sektor, te
kry, is een te veel.

Disnou dieFinancialMail waar
van Brollokspraat, Ou teenstander
van apartheid endieNasionale Party;
se di6 blad self graag.

In verlede week seuitgawe,nogal
in sy eerste hoofartikel, skryf die
PM oorswart vakbonde se looneise
en se dandis g'n wondernie dat die
meeste van Johannesburg se beter '
restaurantedeesdaenet wit tiender
jariges uit ryk huise as kelners ge
bruik, want hulle lewergoeie diens
en lewenet van fooitjies.

En dan sa die PM: "And what a
pleasure it is to have them rather
than somesurly tribesman with his
thumb in the soup and eye on the '
clock."

As dit nie rassisme op sy mees
blatante is nie, dan weet Brolloks
nie wat is nie. Selfs Die Patriot en
Die Afrikaner doen dit met meer
styl.

Brolloks is self 'n gereelde uit
eter met 'n baie wye kennis van
Johannesburgse restaurante. Nog
nooithethy 'n "surlytribesman" as
kelnerontmoetnie,ooknie een met
sy duim in die sop nie,

Wat die PM miskyk, is dat die
meeste restaurante waarheen
sakemanne gaan, jong wit meisies
aanstel omdat dit moee, impotente
executive-tipes opkik:ker. AI 'n lelike
wit kelnerin in een van di6 restau
rante gesien? Of 'n middeljarige
een? Nee, want walglikeoorgewig
sakemanne wil nie by hul bloese
afkyk ofhulle boudeknyp nie.

Brollokshetwaaragtigmeer van
die PM verwag as di6soort etniese
stereotipering. Endanis dit boonop
nog 'n beeldvantwintigjaargelede.

Maar dit is met die soort klein

BROLLOKS EN BJTTERGAL

dingetjies dat mense hul ware
standpunteverraai. '

'*Brolloks soudie redakteurvan
diePMaanraai omnederig namens
sytydskrif en die redaksie om ver
skoning te vra. Anders gaan di6
kladopdie bladse naambly. Totin
die Nuwe Suid-Afrika in. (Oeps!)

, Gatsha die popsfer
'n Groep sakemense van Johan

nesburghet vroeg Dinsdagoggend
byna in hut spek-en-eiers gestik
van verbasing.

Soosdie popgroep Abba enons
geliefde ex, PW Botha destyds
gemaakhet, het die leier van die
Inkatha Vryheidsparty in die
Transvaal, Themba Khoza, na sy
toespraak Dinsdagoggend groot
foto's van Gatsha Buthelezi aanal
die sakemense oorhandig.

Van daai' swat mensbo jou bed
kan plak.

Die groot koeverte waarin die
foto'swas, is beleefddeur die mense
ontvang- vas onder die indruk dat
die inhoud 'n inligtingstuk van
Inkathais. '

* Nou wonder Brolloks of'Khoza
'n nuwe Gatsha-fanclub gestig het
enof hy maar net wou wys datdie
hoofman darem nie altydhull nie.

Bou op die verlede
"Die NP se nuwe credo is blyk

baar: Kom ons vergeet nou die

verlede, ons kyk liewers na die
toekoms",

Die presiese woorde isdeur min
Stoffel van der Merwegebruik toe
hy deur 'n buitelandse korrespon
dent gevra iswaarom die Witskrif
vir grondhervorming nie voorsie
ning maak vir restitusie nie.

Vlokgebuik:die woorde glo graag
as hy oor oordadigeoptrededeurdie
polisie voor stokgebringword.

Dit is blykbaarookFWde Klerk
se beswaar teen belydenis en sy
houdingjeens dieBSB-wandadeen'
genlMalan.

*Miskien is hier'nmeergepaste
,slagspreuk virdieNP:Neemuit die
verlede wat sleg is en bou stadig
daarop agteruit.

Hoe Iyk ditmet
demokrasie?

En nou dat die Westerse Jihad
teen daardie verskriklike antichris
Saddam Hoesein oor is, wil Bitter
gal net een ding weei: Wat is die
kanse dat ons binne die afsienbare
toekoms enige soortdemokrasie of
respekvir menseregte in diebevryde
Koeweit gaan sien?

,
n

DieemirvanKoeweit, sjeik Jaber
AI-Ahmed Al-Sabah, se familie
regeer di6 olieryke landjie nou al
baie jare lanksonder enige respek
virdie wilvandiemense ofmense
regte,

'"Ofgaan ditnog 'n gewaardeenle,
getroetelde Amerikaanse bondgenoot
word- soosZaIre - wat hommet die
seen van Washington en die Penta
gonen dieCIAafvee aan~ vreemde
Westerse begrippe?

Cometh the hour...
DaarrukdieSpringbok-snelbouler

van Transvaal, Richard Snell. toe '
--Woensdagaand wraggies"n neder

laaguit diekake van 'n oorwinning.
Met een bal oor en Natal nog

sewe lopies agter, was dit 'n wed
strydwat Transvaal nie konverloor
nie- in elkgevalnie sonderom baie
hard te probeernie.

Snell moes die bal afstuur, en
daar trek hy los met 'n foutbal wat
Jonty 'Rhodes halfpad teen die
pawiljoen op slaan. Met die vol
gende bal teken Rhodes toe die
wenlopies aan.

'n Mens kan verstaan hoe die
senuweesaanSnellmoes knaag, en

'r

27
,wie boulnie nou en dan 'n foutbal
nie?

Maar dat dit boonop so 'n vrot
foutbalmoes wees,is van'nSpring-
bok onvergeeflik. '

Snell se vertoning het 'n mens
herinneraan die nommer l l-kolwer
watby 'ngeleentheid voordie laas
te bal ingestap het om te kom kolf
met die tellings gelykop.

Die balhet hom op diebeenskut
geraps, en hulle is deur vir 'n by
lopie wat die oorwinning beklink
het. Na die tyd het hy trots gese:
"Cometh the hour,comeththeman."

Daar was darem al baie drama
met die laaste bal van 'n wedstryd.
Wie saldie geleentheid vergeet toe
Engeland ses lopies van die laaste
bal van'n toets teenAustralismoes
aanteken, enTrevorChappeldiebal
gerolhetom dit te verhinder?

'"In di6staaltjie is daarvir Snell
'n les. Brolloks se nie hy moes
Woensdagaand diebal gerol het nie.
Hy moeshomnet laat grondvat het.

Obsessie
Bittergal het nog altyd geweet

Suid-Afrikaners, vera!di6met ligter
gelaatskleure, het 'n absolute ob
sessie metgelaatstrekke, Maar wie
kon ooitdink 'n mens kandit 56ver
vat?

Dis nou 'n SAP-vorm, SAP 76,
wat 'n kollega wat 'n draai in die
sellemoesmaak, die anderdag hier
aanbring.

Op dieeen kant van dievorm is
daarplekvir persoonlikebesonder
hede en vingerafdrukke. Op die
agterkant is daar vrae oor die per
soon sefisieke karaktertrekke waarby
kruisies in blokkiesgtrekmoetword.

Hieris 'n paar voorbeelde:
Gelaatskleur: Lig, rooierig,blas,

geeI,bruin, swart, pikswart,
Hare: Steil, golwend,krul, kroes,

peperkorrels, bles, bles voor, bles
agter, kaal kolle, kenmerkende
stamhaarstyl.

Neus: norrnaal, besonder groot,
besonder klein, plat,besonder skerp,
gebreek.

En soaan.

'" Bittergal het 'n gevoel selfs
MejSuid-Afrika gaanaansoor neem
as syhaar eie beskrywing volgens
die vraelys lees.

Nou sit hy ook op die vergifnis-bandwagon
,I

"
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VRlNDE, die aanslag uit Ulundi
duur voort, Parlemente word
meedoenloos geopen en toesprake
word afgerammelsonder aansiens
des gesondheids. Admiraal you
know-who het intussenop die ver
gifnis-bandwagon geklouteren vind
dit 'n verfrissende nuwerefrein. Sal
Madamseman dannooitinsien hoe
voordelig dit kan wees om te bieg
nie?

'Dit maak sommer die toesprake
makliker, want dan kan jy in die
betekenisvolle pouses 'n traantjie
stort terwyl jy skelmpies loer wat
om diedraai Ieindievolgendepara
grafie of twee.

Van trane gepraat: Oswald'sit
deesdae in die skaduvan die tama
tieplanten ween,velIeom die lende
en haaitandeomdie nek, so vir die
wis en die onwis.Moeder meen dis
'n nuwe high fashion en het nou
haar tandeook omdienek gesnoer,
dis 'n onaardse geklik en gehap
wanneer sy beweeg.

Pacemaker
Van toesprake en grammatika

gepraat moetdiestandaard van onse
openbare !ewesopowerbly?Madam
de Klerkse manraak darem van 'n
goeie long-vol asem ontslae wan
neer hyaan diepraatmale, maardie
Ingels is nie so lekkerme. Miskien

EGBERTUS
KLAAGVOORT

moet hy by Barend gaan les neem.
Die Admiraal van Ulundi, Sy
Hoogdrawendheid self, bly steeds
Zuid-Arika se favourite black. Seg
Miesies Klaagvoort dis omdat die
witmense so dankbaar is dat hulle
niekan uitrnaak wat hy se nie. Praat
hydan nie altyd Zoeloe wanneerhy
syverskyningsmaaknie? Seg Oswald
haai, kan dit wees, hy dog dan dit
was Xhosa.

Iedergeval,Sy Hoogdrawendheid
kan gems in 'n pacemakerbele.Dit
sal uit die aard van die saak die
emosionele uitbarstings beheer, en
terselfdetyddurf ons sekerhoopdat

'n pacemaker homstadigersal laat
praat, Seg Moeder dis onmoontlik,
die man se gebrabbel is ongenees
lik.

Fluffy Zulu
Intussen is die grammatiese

behendigheid van Inkatha op die
voorgrond. SegWalterdieWonder-

, man Sisulu, daardie interne fluffy
soft-toy van die antichris, dat daar
alweer 'n third force in die town
ships aan die werkis.Die grondslag
vir di6 skokkende bewering is die
dreigpamflette wat aldaar versprei
word.
'~ SegFluffy Zulu die gedoentes is
wel inInkatha senaam, maaruit die
taalfoute is dit duidelikdat dit nie
Inkatha kan wees nie. SegOswald
askies'my baas,die argument sou
kon water hou as die pamflette
taalkundigkonekwas, Inkatha maak
hom nie dikwels skuldig aan kor
rekte taalgebruik nie. Seg Moeder
as die pamflette met 'n Mrikaanse
aksent gedruk is,kan dit die Boore
wees wat weerkominmeng.

Hartkloppings
Geliefdes, Egbertus skakel nou

die aand niksvennoedends die TV
aan enwat souhysien?Ietswaardig
aan sensuur, iets waarteen onse
kindertjiesbeskenn behoort te word:

daar sit MagnusPI, koning van die
ganse tanende weermag met S'J
besnoeide begroting en geswolle
bloemlesing van skandes,

Dit gryns en dit frons en die
gesiggievertrekt6liederliksoos die
grote gees worstel om aan woorde
tedinkomnievansinne tepraatnie,
Enwie is ditwatoor alles loer soos
Skoppensboer? 'n Stuk spierwit
Transvaa1se been. Die sokkie het
afgesak en jy siennetbevolkingsreg
ister-wit, SegMiesies K dis nou at
teduidelik datMagnus PI sy sokldes
salmoet optrek. Sela. Maar wat die
man kwytgeraak het, is om van
hartkloppings te kry.

Seg hy in alleems dis 'n donker
dag vir Zuid-Afrika dat die BSB
ontbindis.Seghydie BSB het prys
enswaardige werkgedoen. Seg hy ,
dis net van die binnelandse onwet
tighede dat hy onbewus was, maar
hy het geweetvan die goeie buite
landse werkies wat die manne so
prysensWaardig verrig het. Soos
sluipmoorde op politieke opponente?
Soos bomme in die diplomatieke
possakke?Minister, jy is voorwaar
'n banana republic waardig.

Terloops, waar was al daardie
skitterende medaljeswatjy in al jou
oorlo! met jou onverskrokkenheid
verdien het? AI wat die kykers
gedazzle het,wasdaardie stukskeen-

beenendie blinkgesweteskedel.Jy
se jy is 'nvegterwatnogdieopposi
sie gaan looi, n8? Nouja,Egbertus
sit sykopop 'n blok dat jy dieeen is
wat gelooi gaan word. Hoe lank
gaan Magnius Malan nogminister
wees? Dis 'ri goeie vraag.

DeVilliers en Koerde
Disverstommend hoedatdie De

Villiers-clanbesig is omdiekabinet
oor te neem. Die stommenuusleser
moesdi6feit verbloemdeurdie een
se naamin Frans te leesendie ander
s'n in Duits,maar daar's geentwyfel
nie dat 'n De Villiers Resistance
Movement ons bekruip. Bring die
wasgoed in en verbrandjulle spaar
boekies,wie weet waartoedit alles
kanlei? , .",',

Spare a cthou:ght vir die arme
Saddam, sy foto word op elk~

straathoek :deur: tebelle afgeskiet,
hoeveelslae kafieen gelykenisver
duur? SegMoeder die Koerde se
aanslae oJ:) hul de land het so 'n
suursmaak'agtergelaat, die ganse
Irak ruikalna lemon kurd.Soos 'n
kerkbasaar. v;

,Womandela
Dierbares, 'n boodskappie van

die kommersitHe pers. Womandela
is guiltyuntil proven innocent.And
don't you torget it.

I
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LABIA- Oranjest\6ot 68.,
(021) 245927 '.----
'n Keur van films 0.0:
The Tunnel", "River's
Edge" , -Goodtellas' ,
"Venetlon Woman',
"Heort of the stag". Bel
gerus,hulle Isvriendenke
mense.

KAAPSTAD

Vandag tot Sondag:
Ken Russell se "Lolrotthe
White Worm".
Dlnsdag tot Don
derdag: Felllni se " Sot
yricon"
Vertonlngs om 3nm,
6nmen 9nm.
SEVEN ARTS: Grantlaan,

L Norwood. (011) 483-
1680. -The Musl
Teacher' daagllks om
2nm, 6nm, 8nmen
10nm.
CINE CORLETT: Bramley,
(011) 786 0324. Cine
1:"Romauld et Juliette"
Cine 2: -Monsieur Hire' 
Vertonlngs om 6 en
8nm.

Onafhanklike
rolprentteaters
JOHANNESBURG

PRETORIA
staatsteater, Kerkstraat. (012)322-1665: .' -
DIESOMERFEES, snitte uit bekende balletopvoerings\
KRINGE IN 'N BOS, regie deur Louisvan Niekerk.
MUSIC OF THE NIGHT,die musiek van Andrew Loyd
Webber. .
GHETIO, deur Joshua Sobol. C: :::-:
Jose CARLOS COCARELU, die Brasillaanse planls.
Sondag om 3.30nm. .. ~

MINI CINE - Pretorlas
traat 49, Hillbrow. (011)
642-8915:

KAAPSTAD .
Nice Malan, .oF Malanstraat, middestad. (021) 0 21
5470:
DIE HAASVANGER, 'n klelndorp-verhaal. .
WHILE STOCKS LAST, 'n toneelstuk wat die pretensles
van mense Indie -struggle" bydam. o' , .:. •• ~

Baxter, Hoofweg, Rondebosch. (021) 685-7880:
MUSIC OF THE NIGHT, 'n Andrew loyd Webber' •
rr uslekfees. ~ ~,;

GATHERINGOFTHE BEASTS, 'n groan toneelstuk.

JOHANNESBURG
A1exanderteater, stlemenstraat 36, Braamtonteln.
(011) 72G-7r:J:R: ESPANA '91, vurlge Spaanse danse.
Vry. en sat. om 8nm.
Wlndybrow, (011) 720 7994\5: Kundera se JACQUES
AND HIS MASTER. Om 8nm.
Markteater, Breestraat, Newtown. (011) 832-1641:
Markteater: SHADOWLANDS, 'n ware lIefdesverhaal.
Maandag tot Vrydag om 8nm en Saterdag om
5.45nm en 9nm.
Upstairs: UBU, 'n toneelstuk oor magsug. Maandag
tot Vrydag om 8.15nm. Saterdae om 6.15nm en
9.15nm. .
Laager: BROEDERSTROOM DIARIES, van die Joke
man. Laaste doe. Daagliks om 8.15nm.
Leonard Rayn&-teater: JO'BURG FOLUES II. Daagllk.s
om8nm. ,
Andre Huguenet-teater, Kapteljnstraat 14, HlllbroVi.'
(011)402-6174: Agatha Christie se ALIBI. Laastedoe.
Z1gglesteater-restaurant, Ascot Hotel, GrantAvenue,
Norwood. (011) 483-1211: TABOO OR NOT TABOO.
Vertonlngs Dlnsdag tot Sondag om 9nm. Laastedae.
Village ManorTheatre,Maudestraat,Sandown: LET'S
DO IT, die musiek van Cole Porter. Met Natalie
Gamsu, Michael Do Pinna.Open Saterdag 8.30nm.

CHAMBRE A PART
Michel Blanc, die akteur
wie'se rnesrneriserende
teenwoordlgheld In
"Monsieur Hire' die
deurslag gegee het,
speel 'n Fransman wat
sy eensaamheld
probeer oplos deur ver
lief te raak op 'n
beeldskone "con-art
lst", Martin skryf sy 01
leenheld daaraan toe ,
dat hy 'n Fransman In'
Londen Isen wanneer 'n
vreemde Franse .
egpaar hulle opdring,
leer Martin dot emosies
al te wlspelturig kan
wees. Seksuele ob
sessle, verraad en
vervreemding word met
deemls uitgebeeld. - AV

MEN AT WORK

·tHE ROOKIE
Cllnt Eastwood, Charlie Sheen(2-18)

OAILY: 9.30, 12.00,2.30, 5.15,7.45,10.15

HAVANA

WILD ORCHID

HAVANA
Robert Redford, Lena Olin(2-14)
OAILY: 9.30,12.15, 300,600,900

THE ROOKIE

sin' van die woord. Ole
skepplngsgees en die
dood, albel verslermet
kant. 'n Mlddeljarlge
(getroude) muslekon
derwyser beset die nut
teloosheid van sy lIefde
vir sy talentvolle jong
sangstudent. Hynool 'n
straatsanger en deel
tydsemlsdadlger no sy
huis . waar hy sy
natuurlike san'gtalent
ontwlkkel. Sy op die oog
of wrede metodes Is ten
elnde lonend wanneer
die twee studente hulle
by 'n sangwedstryd in
vyandlge geselskap'
bevlnd. -AV

AWAKENINGS
Robert De Niro. Bobm Williamstpg2-10)
DAILY: 9.30,12.00,2.30,5.15,745,10.15

MEN AT WORK
Charlie Sheen,Emilio Estevez (A)

OAILY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15,7 45,10.00

WILD ORCHID
Mickey Rourke,Jacqueline Bisset

DAI~291:J:W.\~, ~ge3O~ 1~, ~~f6 00

Clint Eastwood, Charlie Sheen(2·18)
DAILY: 930,12.00,2.30,5.15,7.45,1015

THE GODFATHER III

PLUS
THE GODFATHER III

AI Pacina, Andy Garcia(2-14)
MON-fRI'930,200,7.30 SAT 11.00,330,600

THE MUSIC TEACHER
Ole asembenemende
Franse. perlodestuk Is
Romantles in die ware

Jean-Claude VanOamme (2-16)

PLUS

SLEEPING WITH THE ENEMY
Julia Roberts PatrickBerqm (2-18)

MON-FRL 9.30, 2.00,730SAT: 11.00, 3.30, 6.00

lHE ROOKIE
Clint Eastwood, Charlie Sheen (2-18)

DAILY:9.30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

GHOST
Partrick Swayze, DemiMoore (2-14)

DAILY:9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45, 10.15

PROBLEM CHILD
J?hn Ritter, MichaelOliver (A)

AWAKENINGS
Robert De Nlro. RobinWilliams(pg2·10)
DAILY:9.30,12.00,230,5.15,7.45,10.15

HAVANA
Robert Redford, LenaOlin (2-14)
DAILY:9.30,12.15,3.00,6.00,9.00

LAST EXIT TO BROOKLYN
Stephen Lang,JenniferJasonleigh (2·19)
DAILY' 945, 1215,2.30,515,745,10 IlO

nlese truuks, Intense
emoslonele tonele en
galgehumor. - AV

THE KRAYS - 'n Brltse
rampokkerprent
gegrondop 'nware ver
haal wat soos 'n pslgo
analls soek no die redes
vir die Kray-tweellng se
pslgotlese optrede. stll
IIsties imposant met
goele vertolkings deur
Spandau Ballet se
Kemp-broers. - AV

MEN AT WORK.
Charlt.C~~~~~~fc, (tilevez ' .

DAILY:9.45,1215,2.30,5.15,7.45,10.00

THE ROOKIE
Action

Ollnt Eastwood, Chartl' Sheen (2-18)
DAILY:9.30,1200,2.30,5.15,7.45,10.15

GOODFELlAS - 'n Martin
Scorsese-prent Is altyd
'n event. SyJongste, ook
'n soslologlese traktaat
soos -Mean streets", Is
gegrond op Nicholas
Pileggi se blografle van
'n NewYorksegangster.
As Henry HIli stot Ray
Liotta vir Rob&rtde Niro
uit. Lorraine Braccoskit
ter as 'n verdrulde mob
vrou. Vol briljante teg-

7 Oscar NominatIOns

A6~it~~~61ij?~~;,g,l~i~:jg)

AWAKENINGS

HOME ALONE (A)
MacauleyCulkin, Joe Pescl

OAILY.945,1215,230

POSTCARDS FROM.THE EDGE (2-16)
MerylStreep, Shlrle Mclsme

Thriller (2·1B)
Julia Roberts, PatrickBergin

DAILY:9 45, 12.15, 2.30,5,15, 745, 10.00

MEN AT WORK
Action Comedy (A)

Charles Sheen, Emilio Estevez
DAILY:9 45,12.15,230,5.15,7 45,1O.1lO

HAVANA
FromtheDirectorof 'OutofAfrica' (2-14)

RobertRedford, lena Olin
DAILY: 9.30, 12.15,3.00,6.00,9.00

pastiche van grepe ult
die romans van Dashiell
Hammett en bevot
dwlngende vertOlklngs
deur Gabriel Byrne en
John Turturro.· AV

DARK MAN
Action Thriller(2-16) ....

Llam Neeson, FrancesMcDormand
DAILY:9 45,12,15,2.30,5.15,7.45,10.00

GHOST
FiveOscarNormatons (2-14)
Parmck Swayze, Oemi Moore

DAILY: 9.30.12.00,2.30, 5.15, 745,10.15 •

THE GODFATHER III

SLEEPING WITH THE ENEMY
Thriller (2-18)

Julia Roberts, PatrickBergin
DAILY:9.45,12.15,230,5.15,7.45,10.00

LAST EXIT TO BROOKLYN

GHOST

HAVANA
Robart Redford,LenaOlin (2-14)

MEN AT WORK
Charlie Sheen,EmilioEstevez A

MILLER'S CROSSING
Ole malkopbroers Joel
en Ethan Coen sa Jong
ste en beste prent. Dis 'n
stemmlngsvolle film nolr

DANIE PIETERSE • DP
JANKONTERDANS - JK
ANDREA V1NASSA - AV
PETER GOLDSMID - PG
RANDY LE ROUX - RR

Robert Redford,LenaOlin (2-14)
DAILY: 9.30, 12.f5,3.00,6.00, 9 00

Robert Redford,LenaOlin (2-14)
DAILY:9.30,12.15,300,600,9.00

Rolprente

MEN AT WORK
DAILY:9 45,12.15, 2.30

GOODFELLAS
OAILY:6.1)(),900

QUICK CHANGE
Bill Murra GeenaDavis 2-14

THE ROOKIE
Clint Eastwood, Charlie Sheen (2~18)

DAILY:9.30, 12.1lO,23O,515,7.45, 10.15

PROBLEM CHILD
DAIL~~nJ,~~ri~~~~5~t~r4~~\0.00

MEN AT WORK
CharlleSheen,EmilIO Estevez (A)

DAILY.9.45, 12.15,230,5,15,7.45.10.00

.GHOST
Partrick Swayze,Derm Moore (2-14)

DAILY:930,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

LAST EXIT TO BROOKLYN

Robert Redford, LenaOlin(2-14)
DAILY' 9.30, 12.15, 3.00,600, 9.00

HAVANA

GOODFELLAS
Robert DeNiro,Rayuotta (2-19)

DAILY: 930,12.15,3.00,6.00,9.00

GHOST

THE ROOKIE
Clint '::astwood, Charlie Sheen (2·18)

DAILY: 9.30,1200,230,5.15,745,1015

Hlerverskyn
verkorte

resensles van
die beste

vennaak. Waar
geen voorletters
verskynnle,het
ons nognlekans

gekryomdle
betrokke stuk te
resenseer nle.

THE ROOKIE
Robert Redford, LenaOlin(2-14) . Clint Eastwood,Charhe Sheen (2-18)
DAILY: 9.30,1215,300,6.00,9.00 DAILY:9 30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

HAVANA
Robert Redford, LenaOlin(2-14)
DAILY: 9.30, 12.15, 3.00,6.00, 9.00

NOWSHOWING:-Jaan-ClaudeVanDamme A.W.O.L. ACTION(2-16)

QUICK CHANGE
DAIL~:1I9~~f~:1~~i~,~a~~~t2.iJ~~000 1--="""',,::,,"=~~=~i:::L..-I

THE ROOKIE LAST EXIT TO BROOKLYN
Clint Eastwood,Charlie Sheen (2·18) StephenLang, Jennifer Jason Leigh (2-19)

DAILY: 9.30,12.00, 230,5.15.7 45,10.15 DAILY:9.45, 12.15,2.30,515,7.45,10.00

MEN AT WORK
Charlie Sheen, EmilioEstevez (A)

DAILY: 9 45,12.15, 2.30. 5.15,7.45,10.00

LEBA KLERKSDORP (01 B) 24564

THE GODFATHER III
AI Pacino, AndyGarcia (2-14)
DAILY:10.00, 2.15,5.30, 8.30

THE GODFATHER III
AI Pecmo. AndyGarcia (2·14)
DAILY:10.00, 2.15, 5 30,8 30

SLEEPING WITH THE ENEMY
DAI~~~ ~J~,el~l~~¥~~, ~~r~l~l~~ 1~)00

Vrye Weekblad, ·15Maart 1991



(2-18)

(2·14)
(A)

·'1

(2·101
(2-11)

: I,'

I'

,.

\:JIDSE/~Y
" ~

(2-161

03lglill: 10.00. 12.15, 2.30, 5.30.7.45.10.00 nm
SLEEPING WITH THEENEMY (2-18)
JULIA ROBERTS "PRETTY WOMAN EN PITRICK
BERGIN IN DIE SPANN:NGVOLLE RIllER'

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA

: '

O"gllll: 10.00.2.15.5.15.1.15 nm
THEGODFATHER III (2·U)
GENOMINEER VIR 7OSCAR TOEKENNINGSI

O"glils: 10.00, 2.00. 5.30, ! 00 ,m
DANCES WITII WOLVES (2·12)
GENOMINEERVIR 11 OSCAR TOEKENNINGS'
MET KEVIN COSTNERI

03lglil':9.'5.11.15.2.30.5.~,8.00,1030nm

AWAKENINGS (VV2-10)
GENOMINEER VIR 3OSCAR TOEKENNINGS' 'N
ROE RENDE ORAMA MET ROBERT OE NIRO EN
ROBIN WllLIAMSI

D"gllll: 10.00, 1!.15.2.30. 5.30. 7.•5nm
POSTCARDS FROM THEEDGE (2.161
GENOMINEER VIR 2OSCAR lOEKENNINGS' ME
MERYL STREEP EN SHIRLEY MACLMNE'

D3Iglils: 10.00,2.1111. 5.15.1.30. 10 ~ nm
OANCES WITH WOLVES (2-12)
GENOMINEFR VIR 11 OSCAR 10EKENNINGS'
MET KEVIN COSTNER'

VOLGENDE AANBIEDING
II M"- LOOK WHO'S TALKING TOO IAI .

THE ROOKIE

.. ', I'

JULIA ROBERTS' PRmyWOMAN' EN
PATRICK BERGIN IN OlE SPANNINGVOLLE
RlllERI

SLEEPING WITH THE·
ENEMY' (2'-18)
THE RUTANGETAPES (AI

ANDREW McCARTHY EN JONATHAN
SiLVERMAN IN O[LAGWEKKENOE KOMEOIEt

WEEKENDATBERNIEIS (2·14)
TROOPBEVERLY HIllS (AI

PATRICK SWAYZE EN OEMI MOORfIN DIE
TREFfER KOMEO~!

GHOST (2·14)
ANOTHER 48HOURS (2.181

JEAN-CLAUDE VAN OAMME IN OlE AKSIE·
BELAAIDE AVONlUUR RlllfR!

DEATH WARRANT (2'181
REVENGE (2·181

SilVESTER STAllONE!

ROCKY 5 .
ANOTHER 48 HOURS

D"glils' g.'5, 12.15,2.30,5.30,1.00,10.30 am
TilE ROOKIE (2-18)
CLINTEASIWOOO EN CHARliE SHEEN IN DIE
SPANNINGVOLLE AKSIE ORAMA'
o"gllk'10.00. 12.15,2.30,5.30,1.45,10.00 nm
GHOST (2·14)

VEILIGE PARKERING BESKIKBAAR T07 HA
LAAT VERTONINGS

O..gllll: 10 DO, 2.30. 5.30. B.30 nm
THE GODFATHER III (2·14)
GENOMiNEER VIR 7 OSCAR lOEKENNINGS'
O..glill: 10 00, 12.15, 2.30, 5.3O,H5,10.00 ,m

CAGE (2·16)1------"-------1
Sal 16Maart 10.00 vm
JOCK OFTHEBUSHVElO (A)

WEEKENDAT BERNIE'S (2-14)

Mm·Don: 10 00, 12.15. 2.30. 530.7.5 nm
Yry·S,1: 10 00. 12.15, 2.30, 5.30, H5,10 00 am
PREOATOR 2 (2-19)
Sat 16Maart 10.00 vm
THE RETURN OfTHEJEDI IA)
o..gl;l,10.00,2.30,7.45 'm
GIIOST (2-141
M.. aOon: 12.15. 5.30 ,m
Vry·S~ 12.15,5.30.10.00 nm
WEEKENDAT BERNIE'S

ROBERT DE NIRO EN RAY LIOTTA IN DIE
SPANNINGVOLLE MAFIA DRAMAI

GOODFELLAS (1-1';
IMPULSE n·111
Vry 22: AMERICAN KlCOOXER

(2·11)

(2-111

POTeH

,iii"" .EASTGATE 1·6 ,<,',>
.,,, 622·3617/8 "

Daaglill: 10.00. 12.15, 2.30, 5.30. I.d~ 10.DO Qm
SLEEPINGWITHTHEENEMY (2·18)
JUliA ROBERIS' PRETTY WOMAN EN PATRICK
BERGIN IN OlE SPANNIIIGVOLI.E RILlER'

CAGE (2·16)

WEEKEND ATBERNIE'S (2·14)

GIIOST (2·14)

VOLGENDE AANBIEDINQ
22M,,- LOOK WHO'S TALKING TOO IAI

D"gIiII:I000.l!.15.2.30.5.~.1.45.10.15nm

SLEEPING WITH THEENEMY (2·181
JULIA ROBERTS PRmy WOMAN' EN PATRICK
BERGIN IN DiE SPANNINGVOLlE RILLER'
D"gllls: 9.•5.12.15.230.5.30,1.00,10.30 nm
AWAKENINGS IVV2·10J
GENOMINEER VIR 3OSCAR TOEKENNINGSI
Oaagliks: 10.00. 230. 5.30,130 nm
THE GOOFATHERIII
S,116 Maart 1000 & 1215
HOME ALONE

Maan·Oon: 945, 12.15. 2.30. 530. B.OO 'm
V~,S'1.9'5.12.15,2.30.5.30,B.00.l030nm

THE ROOKIE' (2·1B)
Sal16Maart 1000 VIO •
SPACECAMP IA)

GHOST (2-14)

ROLPRENTE
LET WEL: ALLE ROLPRENTE VERANDER VRYDAE

OOS- WES
~

SUPER AiSlE OUBBEL VERTONINGI

PREDATOR 2
PlUS VANnAMME IN. "
A.W.O.L.
Vry 22:DARKMAN

NoonD

Duglfts.! 45, 1l.IS, 1.30, 5.31,1.00,10.30 nm
AWAKENINGS . ', (VV2·1D)

. GtNOMINEERVIR3O$CAR TOEKfNNING.SI .
D3111111:1I 00, 11.15.2.30. 5.30,800.10.15

.' POSTCARDS FROM.:'" m\1
THE EDGE . 12·18) iifilI

JEAN·CLAUDE VAN DAMME!

DEATH WARRANT (2'181
PlUSCHUCK NORRIS IN
DELTA FORCE 2 C2-l11
lIT22: PIlD8lEN CIIIUl AlIIGST U AlGa

(2·111

12-111

STERKINEKOR
15 MAART-21 MAART

VROEE BESPREKINGSBYCOMPUTICKET
NAVRAE (011)331 -9991- ALMAL WELKOM

SENTRAAL

D3IglikI:1.45,12.15.2.3O. 5.30.1.00.1D.3O nm

AWAKENINGS (VV2-10) Hi~~f,f,iliiliHTs~inm-r'loi:miDEAAiiiiiEiiiiiG-rViiIGETAiiiKeiiiimi:sKiKiiAAiiim~~~~~-_-C....._--I
GENOMINEER VIR 3OSCAR TOEKENNINGS'
Mm·Oon: 1000, 1!.15. 230. 530. 7'5, 10.00 nm
V~·S.l:l0.00.12.15,2.30,5.30.8.00. lD.30 nm
MILLER'S CROSSING (2-16)

POSTCARDS FROMTHEEDGE (Z-16)
GENOMlljEER VIR 2OSCAR TOEKENNINGS'

GHOST (2-14)
03lglill:ll1.00. 2.30.5 15,1.00. 10.30 nm
GOODFELLAS (2-19)

VOLGENDE AANBIEDINQ
llM,,- THE RUSSIA HOUSE 12·161

"~MSOUTHGATE MALL 1-7•.",.
" 942-2036/7' .:" -f

DNOEROAK PARKERING BESKIK8MR

Mm·Don: 10.00. I! 15.1.30. 5.30. 7.•5,1000 'm
V~·SII: 10.00.12.15, !.30, 5.30,1 00. 10.30 nm

SLEEPINGWITHTHEENEMY (2·18) t-=-=-,-,-::-=.:::~~~.c..;.......::..:..c--l
JULIAROBERIS PREnYWOMAN EN PATRICK
BERGIN IN OlE SPANNINGVOLLE RILLER'

: ..

O"gllls: 10.00, 2.30,5.30. 1.30 nm
THEGOOFATHER III (2-14)
GENOMINEER VIR 7OSCAR lOEKENNINGS'
0"gllkl:l0.DO, 1.30.5.00.1.30 nm
OANCESWITHWOLVES (2-121
GENOMINEER VIR 12 OSCAR 10EKENNINGS'

SUID
REVERSALOFFORTUNE \2·13)

THE NASTY GIRL . (A)
D"gllh: 10.00. 1!.15, 230, 5.30,1.45. 10.011 nm ,:(DUnSE DIALOOII.Engel" iyskrlfttl -
SLEEPING WITH THE ENEMY \2.18) O••11ts 1110 230 S11 • M 1030 IllIJUI.IA ROBERTS' PWTY WOMAN EN PATR CK -. : •. ,.,.... • .'
BERGIN IN DIE SPANNIIIGVOLLE RILLER' MOUNTAINS OFTHE MOON (VV2·i2)

AKSIE -BELAAIOE DUBBEL VERTONINGI

GOODFELLAS
IMPULSE
Vry 22: TIlE ROOKIE aIR AIImCA .

CLINT EASTWOOO EN CHARLIE SHEEN IN DIE
AKSIE AVONTUURI

THE ROOKIE (2·181
IMPULSE (2·181

, .. .'

CAGE (2-16) •O'lInll:lI.00, 1215.l.3U.30.' 00.1'.15 ..".

~~k~A~m~£~ vm (A) fSHE~~~~~l:OAORJS) >(2~1~i ;r~I;~I~~O~;;~ ~:E 5E~7~~ 1°;:7B)
D"gllo: 10.00, 12.15, ! 30, 5.30,1.00. 10.30 1m l-::(F:,=,RAH:7.:S£~D=IALO=DG:-:- E7.n.=e:;:I"~bl:=st:-:rlI11:",I'--_-j JUliA ROBERIS PRElIY WOMAN"' EN PATRICK
AWAKENINGS (VV2·10) THE COMFORT OF STRANGERS (2·19) f--i,BE~RG~IN;;INTooIE'ioSPiAHiONIN:tGVOliFalf:ilRIL;,;LE;,-R'__-W~~~~~~~__

I~GE~NO~M~IN~EE~R.':,:VI~R3~0~SC~AR~T~OE~KE~NN~IN~G~S',--~F1~N"~L::;I:-:VI:::R;=:TO;;N::;IN::;CS:;:1:::-:-:;;-'-:---:-'-'...:-.-ll M.. n·oon: 10 l1li. 130.5.00.1.311 nm
D"llIls:l000.2.~,5.30,1.30nm MILLER'SCROSSING . (2.16) Vry·S.t 10.00. 1.30.5.00.1.30.1030 ,m
THEGODFATHERIII, (2.14) O.aglllsl301lIUOO530.11III1IJO,m OANCESWITHWOLVES (2·12)
GENOMINEERVIR 7OSCAR TOEKENNINGS! CYRANO DEBERGERAC' (Ai GENOMINEERVIR 12OSCAR IOEKENNINGS'

•

58nl801 Centra, Parow Tel. 92-5126
OAILY: 10.00 am, 1.30, 5.00 Ind8.30 pm

• KEVIN COSTNER •

DANCES WITH WOLVES 12·T21

NOW SHOWING W~~~V,;';t::~~~~:~

1VIc>"IES

OAILY·9.5'm 1215 2.5 5157.5 1015pm OAILY: 9.30,m,12.15,3.00,6.00.9.00 pm
ROBERT DE NIRO·. R08IN'.,YILLIAMS • GERARD DEPARDIEU • .

AWAKENINGS CYRANOF"nch.llbEngli,hlUb.IKles
B8sedo,,"lrueslo P.G.2.0 DEBERGERAC Hlghl,A"I'im'd (All)
OAILY: 10.00 am,2.30, 5.30 and 8.30pm OAlLY: 9.'5.m,I2.15,2.30,515,7'5,10 15pm

ALPACINO • ANDY GARCIA GABRIEL BYRNE' ALBERT FINNEY
In FRANCIS FORD COPPOLA'S MILLER'S CROSSING

THE GODFATHERPART 111(2-141 Exlrem,ly Entert.lnlng &Moving (2·16)

CIIV, TEL,25·2720 MAIN ROAO, TEL. 686·6649
DAILY:9·';'~Jt·ION~B~~4.;.lo.oopm DAILY: 9~':R1065E2~g~~~lN'~ 10.oopm

SLEEPING WITH Gold,,, GI'b'AWlrdl"h"I'URJ'OIlInl Iclor
LONGTIMECOMrAN ON

THE ENEMY (2·18) Funny Touchln9.ndVil.I.Upllllln9UI.(2-181
ASensual Slulln •Ps cho Drama, Thrlllor. •

FORESHORE, TEL.25·3052 Tyg"V.II,y C.nlre, B,II,III. T'I. 9'!,6110
DAILY: 10.00 am, 1.30,5.00 and 8.30pm DAILY: 9.45.m,12.00.2.30.5.30.1.'5.10.00pm

• KEVtNCOSTNER'. • JULIAROBERTS.

DANCES WITH SLEEPING WITH THE ENEMY
WOLVES Gold,,, Glob. Wlnn" I S,",u.I,Slllling, Psyeh. 0"." Th,HI". 12-111

RATEO *** * * ~g:W:,Tlm..2-12 DAILY: 1~0~~~i~~06~~~n~ 8.30 pm

OAILY~9~~~~~~~E~i~~i~Ou9.00pm DANCES WITH WOLVES 12.121

CYRAN0 Fronth .llbEnglllh lub·lhl" DA~Lri~9E~~ ';E~~~~.~3~O~~~·~~Lllx~5r
DEBERGERAC HlghlyAtcl.lm,d (All) AWAKENINGS

• , .: Based on • true,lory (P.G.2·10)

MAIN ROAD, TEL.6H919 fRI: 9.•5.m,12.00,2.I5, 5.15, 7"5.10.00 pm
DAILY.! '5.m,12.00.2.30.5 30. V5.10.00pm SATUROAY: 5.15,7.45lnd 10 00pm ONLY

• JULIA ROBERTS' , MERYL STREEP • SHIRLEY MACLAINE

SLEEPING WITH POSTCARDS FROM

THE ENEMY (2·18) THE EDGEAMIKEHICNOL5F1lM
A. Sensual, Shzll" ,Ps tho Duma, Thriller. Co-stiffing ()8nnisQuJld - Outstanding DrJma{2·161
OAILY: 10.ODam, 130,5.00 and 8.30pm *1WURQAY 9'5;;;liDO, and 2.15 pm*

• KEVIN COSTNER • 1I0ME ALONE (All)
DANCES WITH
WOLVES Gold,n Glob, Winner

RATEO ** * * * r~:f:p:s1im..2-12

OAILY.9.'5,m.12.!5. 2,'5,5.15.7,'5. 10.15rm
R08ERT OE NIRO • ROBIN WILLIAMS

AWAKENINGS 0AILY:9.45.m,12 00.2 30,5.30.7"5.10 oOpm
Based ona true sIOry~. 2·10) • JULIA ROBERTS'
* SATUROAYaI9.45am&12.00noon SLEEPING WITH

HOHEYlsmuNKT1£K.I>S THE ENEMY (2·1B)
AS,n,u.I, Sizzling, Psycho Orlm., Thriller.

* SATURDAY '19.45am ONLY *
LADY AND THE TRAMP (All)

Monte Carlo . , Tyger Valle~

MAIN ROAD, TEL. 161·0131
OAILY:9.'5.m,12.00.2.30.530,7.'5.10.OBpm

• JULIAROBERTS •
SLEEPING WITH MON-FRI:130,5.00.ndl.30pm
THE ENEMY' (21B) SAT: 10~kmEJi~oc~~~~~3~pm
AS.n,u.I. Slnlln .P cho O"m.,Thriller. DANCES WITH WOLVES 12-12)
DAILY: 10 00am,1.30,500and 8.30pm

• KEVIN COSTNER' MON-FRI: 2.00, '.30,1.00,9.15 pm

DANCES WITH s~O~'E~~~~·N~~g·:~~8~No~'I~l:~MS
WOLVES GoldonGlob,Wlnnor AWAKENINGS
RATED * • * * • :~:X:p:sTlmlS 2.12 Based on IIlruestory (P.G.2·10)

DAILY: 9'5.m.12.00.2.30.5.30.8 00,10 15pm ~A~~i~~~~~~:~~6.;m~:~~NLY
• LOU FERRIGNO • MERYLSTREEP. SHIRLEY MACLAINE

£~~~oN&EXCITEMENT 2-16 POSTCARDS FROM
OAILY: 10.00 am, 2.30,5.30 and 8.30pm THE EDGE Dram. (2'16)

I:~~~~I~I~ :O~~o;{O~~~~':S OAILY: 4.15 and 8.•5pmoNLY

THE GODFATHERPART 1Il(2-1.) SILENCELIKEEGLASS (2'19)

OAILY: 4 30and 9.00 pm ONLY
BlueRouI8 Centre, TEL.

1ol75".3·03WO";,,w..
- MARCELLO MASTROIANNI 

OAILY:9'5,m,12 00.2 30,5.30,7,'5.10.00pm STANNO TUTTI BENE
• JULIA ROBERTS. (EVERYBoOY'S fiNE) with 'ub·lIl1n (All)

SLEEPING WITH OAILY:2.00,6.'5pmoNLY
THE ENEMY (2·1 B) GLENNCLOSE • JEREMY IRONS
AS,n,u.l.S\l1l1n .P, hoo"m., Thriller. REVERSAL OF FORTUNE
MILY:9.5.m. 11.15.2.45,5.15, 1.'5.10.15pm ASAGA OF MONEY AND MYSTERY (2,131

RORERT OE NIAO • RORIN WILLIAMS * SATURDAY "11 00 am ONLY *
AWAKENINGS OLIVER AND CO (AliI
B85edon a true slo P.G.2·10
OAILY: 10.00 am,1 30,5.00 IOd 8.30pm

• KEVIN COSTNER • TEL.I024151·5581

DANCES WITH ~RJ~~~~l::·;.~li~~P5~opm
WOLVES GoldonGlobeWlnn" oANIELAUTEMIL' FIR MINE RICHARDS

RATED ** * ** ~~:~~p:,nm..2.12 ROMAULD &JULIETTE
OAILY: 10.00 .m, 2.30, 5.30IOd 8.30pm FllENC'!.WITN ENGLISH SU8·T1TlES(2-161

AL PACINO • ANDY GARCIA FRilSAT' '.'5Ind9.15pm ONLY
__ IN _ MON·THURS: II BOO pm ONLY

FRANCIS FORO COPPOLA'S • ANDREW McCARTHY.

THE GODFATHER PART III 2-1. WEEKEND AT BERNIE'S
FRI: 9 '5,m, 12.00,2.45.5 '5. B.15, 10.15 pm WILD HILARIOUS COMEDY (2·14)
SAT: 2.45, 5.e5,8.15, 10 15 pm * SATUROAYot 10.15.mANOI2.15pmDNLY

• ANDREW McCARTHY. LADY AND THE TRAMP (AliI
WEEKEND AT BERNIE'S FRI: 2.00,430,WIOd900pm
WILD HILARIOUSCO~~ (2·14) SAT: 11.o0.m, 2.00, 430.1.45, 9.00pm
• SATlIROAY .19.•5.mANO 12.00l'mONLY MON·THURS: 300,6.00lOd 8 30pm
HONEY I SHRUNK THEKIDs All • JULIA ROBER7S •.
OAILY:9.•5.m,1200noonONLY SLEEPING WITH

SPARKLING COMEDY THE ENEMY
HOME ALONE AS,nsu.1 Sizzling PsythoOram, Th\~il~~)
IDEAL HOllOAYENTERTAINMENT (All) ,. ,

oAILY:2.30,5.15and745pmONLY DRIVE-INS *GABRIEL BYRNE' ALBERT FINNEY

MILLER'S CROSSING NIGHtlY AT 8,00 pm
E,lrom.!!X Enlerl.lnlng &Moving (2·16) ",-R12,DOperCa\Co.bh,LD.Y. Io,2FTI.. , *
NIGHTLY: .ll0.00pm ONLY

• KEVIN COSTNER.

DANCES WITH

WOLVES
Gold.n Globe Winner (2·12)

Kaapstad
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Om 'n advertensie in hierdie kolomme te plaas, bel
vir Peppy ofCathy (011) 836-2151, faks (011) 838-
5901, of skryf aan Kleinadvertensies, Posbus 177,
Newtown 2113. Die spertyd vir kleinadvertensies is
5 nm op die Dinsdag voor publikasie.

Vrye Weekblad Is 'n onafhanklike weeklikse koeront wet
uitgegee word deur Wending Publlkasies Beperk (Reg. no.
88/04168/06).

VryeWeekblad

Bestuur
Bestuur$konsultant: Mark Beare
Advertensies en bemarking: Joyce Dube.louwrlns Potgleter
Redak$lonele asslstent: Cathy Fennessy
Kantoorbestuur: Joseph Moetaesi. Vernon Zulu. Peppy
Maripan

Buitekantore
Kaapstad-kantoocChrlstelleTerreblanche. Tel (021)47-8960
en 47-8819
Pretoria-kantoor: Ina van der Unde. Tel (012) 834 879

VryeWeekblad kos Rl,33 plus 17cAVB. Ditkos R75 (AVBlngesluit)
om vir 'n jaar lank in te teken. en R40 (AVB ingesluit) vir ses
maande. InNamibia.Swaziland. Lesotho en Botswana kosdie
koerant R1.50 plus verkoopbelastlng. Tarlewe vir bultelandse
intekenare Is op navraag by (011) 497-2911 besklkbaar.
Problema met verspreiding meet geng word can Cathy Fennessy

. by (011) 8362151. .

\ .~

.~,
T(asbBar ,;
Handgeweefde I 

dhurries
(gestreepte
katoensakke) en
silwer juwellersware
van l'tepal, Indie en
Thailand te koop.
Winkel68, "
The Firs, Rosebank.
Tel: (011) 880-3566

PHAMBILI BOOKS:
Huge' selection "of

.Academic TItles
22 Plein Street
Tel: (011) 29-4944
WANTED: Second
hand. Left WingBooks
in good condition.
Phamblli is buying
Open:
Mon-Frl 9hClO-17h30
Saturday 9hQO.13hOO
Sundays 13hClO-17hOO

Tarlef: R15 vir
25 woorde of
'n gedeelte

daarvan

MARK

STET
STET

STET
* Lees Stet, haalvry

, asem .en glo weer
aan God
Die jongste Stet
(6:4) het pas tier
skyn.
Stuur 'n tjek of
posorder van R6na:
Stet, Posbus 39400,
Bramley 2081 .

Anton Goosenen die
Hel'$tJgfe Komml$$Je
BandspeelVrydag 75
Mqart byDne Gewels.
Sfel1enbosch om
20hOO

KIM SACKS GALLERY
iscurrently hostingan
exciting exhibition of ,
• Contemporary Zulu

Imbenges (Tele
phone wire
baskets)

• Porcelain. Stone
ware &Sawdust
fired vessels

• CeramicSculptures
• Jewellery. Mobiles

& African Beaded
Necklaces

• Textiles & cloths
from Iholond. Mali.
Cuba & Equador

• Copper Candle
sticks by Carol
Boyes

Hours:
Mon; Tues; Thurs:
09h30 - 20h30
Wed & Frl: 09hOO 
19h30
Saturday: 09hOO 
13hoo

2f1J67 Rudi (h) of goon
na die Metodistekerk.
Pritchardstraat 79op
Dinsdae , vanaf
4:30nm tot 7:00nm

GEBEURE

THE 40 WAn CLUB
Africa's first Cyber
punk club opens on
16 March as the 40
Watt Club at the old
DV-8venue (cnrTwist
& De V1l1iers). Sexy
technology makes for
wicked Cyber music
namely. Hartbeat. In
dustrtot.. Techno.'

Underground Acid
House and Hip-Hop.
Theclubwillalsoplay"
lndle. Alternative
Rock. Post Modern
and Cult. There will

POWA (People Op- be 4 OJ's. 3Live bands:
posing ~ Women WE. JIM! PRESLEY and
Abuse) Is 'n onder- REAR WINDOW.'The
steunlng-en Inligtings- entrance fee Is R8 and
diens vir mlshandel- there will be street se-
de en verkragte curity. Doorsopen at
vroue. Ons bled ook approximately lOPM.
werkwlnkels en oplel- CYBERPUNK IS FAST
dlngsprogramme DEVELOPING INTOA
aan cor geweld teen HUGE MOVEMENT-BE
vroue. Virverdere in-' THERE I
ngtlng skakel (011)
642-4345 ACIEEEEDlII HOUSE

PARTY
VISUAL ARTCOURSES· NEXT SAT - 23MARCH.
Learning to see. Eye WAREHOUSE AT THE
training to look at" MARKET THEATRE
shape. form. colour•... BE THERE OR BE
dimension translated .SQUARE.
Into drawing. pain
ting. SCUlpture ond .
crafts. Classes avail
able day and eve
ningsfor children and
adults. Phone Mag
gievan Wezel at614
7297 after 5pm-

. TheInstituteForPhllo
sophlcal Practical
and Teaching offers
the opportunity to
gain perspective on
existential crises and
problems in living. For
more information
phone (011)648-3079 .

Johannesburg 2001
• Computer courses
• Secretarial courses
• English
• Enrolments

accepted through
out the year

• Accommodation
available

• Freejob placement
advice given

ENROL NOW
TEL: (011) 29-4116/7
The future is yours
through education

DRESSMAKING &
. DESIGN

BE QUALJRED TO srART
YOUROWN BUSINESS
ENQUIRIES
CI1Y DRESSMAI<ING &
DESIGN SCHOOL
7th Roor Charleston
House
161 Commissioner
Street (between Von
W1elllgh and Delvers
street)
Johannesburg 2001.
Tel(Oll) 29-4116/7

BEDREWE VERWER
Hulse, woonstelle.
kantore. Uitstekende
verwys/ngs. Vr verde
re inligtingskakel (011)
728-4678 (Vrydae.
Saterdae en Sendae)
of skakel (011) 787
7734 (Maandae)

11K- EN VERTMLWERK
BelLouiseby (012)46
6577

DIENSPLIG
. ADVIESDIENS

VI' gratisen onafhank
like advles op enlge
navrae oor diensplig.
skakel:
Durban - (031) 301
5663 Richard (w)
Pietermaritzburg 
(0331) 944079 Mark (h)
Kaapstad -(021)689
1194 (5:30nm' tot
7:30nm)
Grahamstad - (0461)

CITY COLLEGE
7th Roor Charleston
House. 161 Commis
sioner street (be
tween Delvers and
Von Wielllgh Street.)

DIENSTE

GESOEK: Geriefllke
huis om te deel 6f
kothuis rondom die
Kaap wat nle 'n for
tuln gaan kosnie vir
'n 2~jarige byderwet
se.professlonele vrou.
Baie dringend. Bel
Karen (021)99129O(h)
of (021) 472116(w)

LUUKSE-WOONSTELLE.
ten volle toegerusen
gemeubileerd. Sen
traal in Pretoria. op
busroete en naby
hospltaal. ook blnne
Ioopafstand van Kerk
plein.ldeaalvirsake
besoeke en toeriste.
Besprekings: . (012)
326-6346 (16hOO 
18hOO)

VERBLYF

EKWIL 'NMIUOENER
WORDJ
Voor die einde van
1991 wll ek1 mlljoen
rand kontant in die
bank he. U kan my
help deur enige
bedrag geld aan my
te stuur. Ek beoog om
die volle bedrag. In
sluitende die kurnu
latiewerente. aan te
wend omsoos 'nko
nlng te lewe.
Ekondemeem om In
rullvir u geld ute laat
lag soos neg noolt te
vore nle -disrrwwoor
borgI
stuur u naam. adres
en telefoonnommer
saam met u bydrae
aan:
SFDP-BEMARKING.
Posbus51919. Wierda
Park 0149.
Veertlen dae geld
terug gewaarborg in
dien ek uniekan laat
lagnie.

Teen slegsR40
(AVBultgesluit)
salons u kleln
advertensle
vier opeenvol
gende weke in
VryeWeek
bladplaas.
5kakel
Louwrinsby
836-2151 NOU
en plees lou
advertensle.
(5legs 25
woordeof
mlnder) ,

Wending Publikasies Beperk en Vrye Weekblad se adres Is:
Breestroot 153. Newtown.
Die posadres Is Posous 177. Newtown 2113.
Die telefoonnommer Is (011) 836-2151-9 en die faksnommer
8385901.

Redaksie
Redakteur: Max du Preez
Senior $krywers: Jacques Pouw, Ina van der Unde. Hennle
Sertontein .
Kopieredakteur: Johan Bruwer
Sub-redakteur: Ryk Hattingh
Nuuuedak$ie: Chrlstelle Terreblanche. Chrlstelle de Jager.
AUdrey Brown. Pearlle Joubert. Esma Anderson. Irene touw.
Phlneus Tshukudu
Fotoredakteur: Use Joubert
Ontwerp: Esma Anderson. Andrea Vinassa
Vrydag-redak$ie: Andrea Vinassa. Laetitla Pople
Spoltredakteur: linus Horn

PERSOONLIK

Die TakharevirVrede
sa uit niks isons ge
meek, en tot n~s sal
ons terugkeer

Die Bleskoppe teen
Apartheid wonder of
Gatsha seImpi's ook
huil
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Ons boulersis vuurworm
of is ons kolwers ·netvrot?

Laaste se

liNUS HORN

Die-WP
wys hoe
AS 'n mens wil bewys dat goeie
boulwerk vir vrot kolfwerk kan
vergoed, boef jy nie veel verder
as die Westellke Provinsie se Cur
riebekerspan te soek nie.

Keer opkeer het die WP.kolflys
jammerlik gefaal, en keer op keer
het die boulers die span gered,

Die eer vir die WP se welslae
kom vier manne toe: Craig Mat
thews, Brian McMillan, Eric
Symons en Meyrick Pringle.

Matthews is dalk Die die vln
nigste bouler in die land nie, maar
hy was vanjaar ongetwyfeld die
bestendigste; McMillan is op 'n
lewendige blad soos die Wander·
ers 'n volwaardige skokbouler;
Symons het in puik 'n alsydige
speier ontwikkel en Pringle se
vermoe om venootskappe te ver
breek, vergoed vir 51 neiging om
soms effe los te boul.

Vier regstreekse oorwinnings
sevirjoualleswatjy van die span
hoef te weet. Hy verdien die beker.

Donderdag, 21 Masrt:
T55 21hOO: Branderplankryen Per
dewedren·voorskou.
MoNET:
Vrydag, 1S Masrt:
World of National Panasonic
Saterclag, 16 Masrt:
07h30: Boks, regstreeks vanaf
Sacremento: Brian Mitchell teen
Tony Lopez om die WBA en IBF se
Iiggewig-titels. 14h3Q-18hOO:
Motorsport News. hoogtepunte van
dieoggend S9 boks; gholf: die
Honda ClassicIn dieAmerikaanse
PGA-reeks; rugby: Skotlandteen'
lerland in die Vyf Nasiereeks
Sondag, 17 Maart
14hOO: World of National
Panasonic; 18hOO: hoogtepunte
vandie Pick 'n Pay/Argus-fietstoer.
Dlnsdag,19 Masrt: .
20h40: Rugby:OP teen Vrystaat In

. Yardley Gold-aandreeks op
Ell/spark '
221100: Nashuase BrUse
sokkerhoogtepunte. _,

halfeindronde: Transvaal teenNatal
in Johannesburg (indien derde
wedstryd nodigis).
lV1, 121100-1756: Junior Sport;
perdewedrenne vansfGosfol'tl'prk;
Seiljagvaart (BOC-wedvaart: jong
stenuus); GOOI!: Beleares-toemooi
in die Volvo-reeks. Rugby: Elnd
stryd van Vyf Nasiereeks tussen
Engeland enFrarl<ryk en in191Va1'Sity
tussenMaties enTukkies
Sondag, 17 Masrt:
TSS 12hOO: Junior Sport (heruit
sending).
Maandag,18 Maart:
lV1, 21hOO: Krieket-sage: epi
sode 15. Atletlek vanaf Stellen-.
bosch'; Perdewedren-voorskou.
Dlnsdag,19 Maart:
TSS21hOO: Motorsport: dieTotal
besparingsrit; swem en per
dewedren-voorskou •
Woensdag, 20 Masrt: .
T55 16h10en21hOO: Krieket B&H
halfeindronde: WP teen OP op
Nuweland.

Die kwesplek in sy andersins
indrukwekkende mondering is 'n \
neigingomvroegin sy beurtkanse
teen goeie balIe te waag. 'n Bietjie
meer ervaring - en selfdlsslpllne •
salhom in 'n ander klas plaas. .

'n Mens soudalk van hom kon
sewat Ian Chappel van sy eie kelf
werk gese het, naamlik dat geen
bouler goed genoeg i;s om bom uit
te baal nie; sy eie foute koshom sy
paaltjie.

In teenstellingmet ODSkolfwerk,
Iyk ODS boulwerk beslis beter as
twee, drie jaar gelede.

Steven Jack se verwoes
tingswerk teen die OP verlede week
het bom onder die heel grotes
gevestig. 54 paaItjies in die Cur
rlebeker-reeks is 'n ongelooflike
prestasie in 'n bouler se debuut
seisoen, en net vier minder as
Sylvester Clark se rekord, Yachad
is onlangs as speier van die reeks
aangewys, maar Jack sou net so 'n
waardige ontvanger van die eer
gewees bet.

Dis nie net vaart wat hom van
syewe talentvoIIespanmaat, Rkh
ard Snell onderskei nie, maar ook
vegtersinstink wat 'n mens nie
makIik met so 'n jong speier ver
eenselwig nie.

Verlede naweek bet hy die OP·
koIwers meedoenloos met venynige
opslagballe saggemaak voordat hy
hul paaltjies laat spat het.

As ons nou 'n Bok-span moes
kies, sou Allan Donald en Jack die
nuwe bal gebruik bet.

Aflosboulers? Kies maar tussen
Snell, Fanie de Villiers, Craig
Matthews, Tertius Bosch, Corrie
van Zyl, Rowan Varner en Rudi
Bryson.

En dan is daar Dog die alsydige
Brian McMillan, wat sy ou vaart
terug bet en 'n seker keuse vir 'n
Bokspan sal wees.

Bring maar die Aussies. Wat
die kolwers verbrou, saldie bou
lers regmaak.

Die
weekse
TV-Sport

Ole week sevolledlge sport
programrooster Is:

SAUK:
Vrydag, 15 Maart:
TSS 16h10 en 21hOO: Krieket: B&H
halfeindronde: Transvaal teen Natal
In Johanneburg.
TV1, 18h30: Gillette World Sport
Special.
TV4, 20h35,TSS21 hOO: Power ManIa
Saterdag, 16 Masrt: .~
TSS 16h10 en 21hOO: Krieket: B&H

Cullinan op sybeste Islets om
te aanskou. Niemand in die land
behandel swak baUe met minder
ontsag as hy nle, Dis g'n wllde
geswaai nie; hy dryf, trek en kap
soos ,'n meester•

Daryl! Cullinan... net ervarlng en selfdlsslpllne kom nag kort

Ole wereld-tltelgeveg
tussen BrIan Mitchell en
TonyLopez Is die naweek sa
sport-hoogtepunt, en word
regstreeks op M-NET
SUPERSPORT ultgesaal. Ole
betaalkanaal skakel om
07h30'regstreeks oor na
Sacremento, VSA. MItchell
Is dIe Wereld
Boksverenlglng fNBA) sa
IIggewlg-kamploen, en
Lopez dra dIe InternaslanaJe
BoksfederasJe (IBF) 58
kroon. Hoogtepunte van die
geveg word om 15h15
ultgesaal.
Ole SAUKsa naweek
hoogtepunt Is die
besllssende toats In die Vyf
Naslereeks tussen Engeland
en Frankryk. Albal spanne Is
nog onoorwonne.

in 'njaptrapkanopstapel?Asdit
werk is dit gaaf, maar vanjaar
het dit nie vir Kuiper gewerk nie,
Hy bet sy paaltjie by verskele
geleenthede met die swakste houe
denkbaar weggesmyt.

Drie uitslae in drie wedstryde bet
Suid.Afrikaanse krieketgeesdrifti
ges verlede naweek nuwe boop
vir dieCurriebeker-reeks laat kry.

As 'n mens egter na die ver
tonings van 'n paar van ons voor
ste kolwers kyk, sak jou moed in
jou skoene by die gedagte dat
Suid·Afrika dalk binnekort teen
die wereld se beste spanne ge·
meet gaan word.'

Kolf-ineenstortings was veral
in die tweede helfte van die reeks
alIedaags en verskonings dat die
blaaie moeilik speel, verflou as 'n
mens sien by hoeveel geleentbede
die stertkantkolwers beter as die
top-orde gevaar het.

(Die ou storie hier is dat dlt.
makliker is om aan die einde van
'n beurt lopies te kry, omdat die
bal dan sy glans kwyt is en die
boulers se Cut uit is. In bale gevalle
het die top-kolwersso vrot gevaar
dat die boulers nie 'n·kans gebad
bet om moeg te word nie en die
bal het nog lekker geblink).

Hoe 'n mens ookal daarna kyk,
kan jy net een gevolgtrekking
maak: ons top-kolwers, soos Roy
Pienaar, Mark Rushmere, Jimmy
Cook, Adrian Kuiper en tot 'n
mindere mate Daryll Cullinan, is,
veels te wisswelvallig om vertroue
in 'n toets in te boesem,

Mandy Yacbad se skitterende
kolfwerk bet gewys die blaaie - en
die boulers- is Diealtyd so vrees
aanjaend soos watdie swaktellings
'n mens dalk kan laat glo Die.

Pienaar kon glad nie op dreef
kom nie. Sy briljantbeid in
Woensdagaand se Benson &
Hedges-wedstryd teen Natal bet
'n mens berinner waarom by in
die verlede as 'n seker keuse vir
die Springbokspan beskou is. Sy
statistiek in driedaagse wedstryde
sal egter beter by 'n Dommer 11.
kolwer pas.

Rusbmere, wat aan die begin
van die seisoen gelyk het na 'n .
man wat ons beel beste kolwer
kan word, het al boe swakker
gespeel en was teen die elnde van
die reeks, met sy selfvertroue op
'n laagtepunt, bitter min vir die
sukkelende OP.span werd. As
daar nou 'n Springbokspan gek
ies moes word - selts 'n toerspan
- sou hy nie die paal baal nie.

Cook is 'n ander storie, Jy kies
born selfs wanneer by van stryk
is,omdat by eenvoudig op sy beste
stukke beter as ODStweede beste
is. Alontken hy dit, moet 'n mens
aanvaar dat die krieketwat by in
ons wintermaande vir Somerset
speel, bom effens van sy Ius vir
die spel ontneem.
- Kuiperse groot probleem is

stellig die welslae wat hy in die
verlede met sy ongelooflike aan
slae op die boulwerk bebaal bet.

Waarom aan 'n beurt bou as
. jysonder moeitevyftig, sestig lopies

..\

.'
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Sy sege oor Buster Douglas,
wat aan Holyfield die tite1 be
sorg het, is van baie glans onto
neem deur die flou weerstand
wat Douglas gebied het.

Foreman se loopbaan wasnog
altyd in omstredenheid gehuI. .
Soos Mike Tyson nou maak, het
Foreman in die vroeejare sewen-'
tig hard aan sy beeld as 'n boks
bullebak gewerk.

Die bokswereld was in 1973
verslae toehy 'n "goeieou't.Joe
Frazier, wat 'n veel beter bok
ser as Foreman was, in twee
rondes vernietig het.

Hy bet "Smokin' Joe" binne
twee f(~ndes ses keer planke toe
gestuur, Die uitklophou wat die
geveg beelndjg het, was 'n ver
plctterende opstopper, wat fra
zier se voete 'n hele paar sen
timeter van die krytvloer laat
Jig het,

Foreman bet werklik onoor
winlik gelyk, totdat by hom in
die beroemde "Rumble in the
Jungle" in Zaire teen Muham
med Ali vasgeloop het.

Foreman het die geveg tot in
die agtste ronde beeltemal
oorheers. 'n TV-kommentator
het in die ronde gese: "There is
no way Ali can win tbis fight."
Oombikke later het Foreman
op die krytvloer gele,

Daar word tot vandag toe
oor daardie ultklophou gestry.
Baie mense meen Foreman is'n
groot som geld betaal om te val
en die hou is al as 'n "love tap"
beskryf.

Na die nederlaag is Foreman
egter met 'n enkele bon deur
Ron Lyle uitgeslaan, wat die
vraaglaatontstaanbetofhynie
da1kmet 'n glaskakebeen gestraf
was nie. In sy eerste klompie
gevegte het by eenvoudig sy
teenstanders uitgeslaan voor
dat hulle dit met hom kon doen,
het die kritici gese.

Hy bet egter verledejaar op
sy voete gebly toe Gerry Cooney
bom met 'n atlemintige linker
baakhou op die ken getrefhet;

'n bou wat die meeste ander swaargewigte
droomland toe sou stuur.

Cooney bet na die geveg in Caesar's
Palace, wat deur 'n moedswillige koerant
man ''Two Geezersat Caesar's" gedoop is,
gese Foreman het 'nkans om 'nwereldtitel
te wen, omdat hy nie net hard slaan nie,
maar boonop dodelik akuraat is. i

Volgende maand word dle.stelllng- en
Foreman se bravade • in die kryt getoets..
Alles gaan teen Foreman tel, maar ons sal
maar moet sien wat gebeur as by Holyfield
met een van sy beroemde kanonskote tref,

Gedink Douglaswas 'nonwaarskynlike
_ wereldkampioen? Hou eerwaarde George

fyn dop,

te kry. Daar is egter kenners wat bereid is
om 'n hele paar rand op hom te verwed.

(Soos dit 'n bokser betaam, kan Fore
: mannie oor sy eie briljantheid uitgepraat
raak nle, Hy meen by sal selfs,vir Mike
Tyson afransel). .

Min mense deel Foreman se geesdrif
oor syvermoens in die kfyt, maarwanneer

, hy met een van sy beroemde opstoppers of
oorboofse swaaiboue tref, Isniemand veilig
nie,

Holyfield, wat eintlik as junior swaarge
wig naam gemaak bet, bet boonop nog nie
werklik as volwaardige swaargewig oor
tuig nie.

'Foreman;s SO vet,
dot hy dit nie naby
'n sttanakon.
waag nie; <',

,Greenpeace'saJ
,'hom'lvafer toe
sleep.'

Sedert George Foreman drie jaar gelede op veerfigjarige
ouderdom sy hertoetr~de tot die bokskrYt gemaak het, is
.hy deurentyd deur boksskrywers in Amerika as 'n grap .

bestempel. Volgende maand boks die grap om die .
.swaargewigtitel'Von diewereld. Konons hom ernstig.'
. op.neem? liNUS HORN gee sy indrukke

DIE gedagteaan 'n 43.jarige,
oorgewig predikant wat teen die

..wereld.bokskampioen deur :die
toue klim, is selfs in bokskrlnge •
waar diewaarheid beslis soms
vreemder as flksie is • absurd. '.

'. George Foreman se krytrekord
oortuig 'n mens egter goo dat jy
hier met 'n hoogs uitsonderlike
middeljarige vetsak te doen het;:
van sy 68geveg!ein sy loopbaan •
wat meer as twintig jaar gelede
begin het • bet hy 62 met ultklop-
houe gewen. .

Maar wat belangriker is, is dat
hy 20 van' die uitklophoue die
afgelope .drie jaar • na 'n
afwesigheid van meer tien jaar •
geplant het. Oorsy gebrek aan
vaart en krytvernuf kan 'n mens
lustig spot, maar sy teenstanders
kan getuig dat sy s1aankrag g'n
grap is nie.

Hy was Die in een van sy gevegte
sedert sy terugkeer tot die kryt in
die moeilikheidnie; hy het sy teen
standers eenvoudig met sy krag
oorrompeI.

Wanneer hy volgende maand
vir Evander Holyfield om die

'wereldtitel pak, kan die prentjie
egter anders Iyk. Holyfield, onoor
wonne na 25gevegte ind~ geldkryt,
is 'n reuse stap boontoe vir Fore
man, wiese teenstanders tot dusver
baie noukeurig gekies is.

(lemand wat Pierre Coetzer se
'Ioopbaan volg, sal weet hoe dit
gedoen word. Net boksers wat in
uitklop-nederlae spesialiseer, hoef
aansoek te doen).

Foreman steurhom nie aan die
kritiek nie; toe iemand onlangs se
hy gaan haal sy teenstanders by
die plaaslikehospitaaIse waaksaaI,
het by saam gelagen gese: "Dis'n
leuen, ek boks net teen ouens wat
al minstens 'n week lank uit die
waaksaal is." ~

, _ Hy moes maarleerom diegespot
teverwerk; in verslae oor sy
gevegte, word daar meer na sy
maag as na sy vertoning in die

:: kryt verwys.
"Foreman isso vet," het iemand

'.by 'n geleentheid geskryf, "dat hy .

dit nie naby 'n strand kan waag nie; Green
peace sal hom water toe sleep."

Sy "tweede" loopbaan is noukeurig
beplan, en met 'n baie goeie rede: 'n man
van sy ouderdom en postuur is uiters
kwesbaar•.

Hy is 'n stadige, maklike teiken vir 'n .
teenstander wat sy storie ken, en 'n enkele

. nederlaag sou 'n vinnige einde maak aan .
. sy planneom die titel wat hy in 1973 virdie

'. eerste keer gewen het, te herower. .
Het hy dan werklik 'n kans teen Holy

field? 'n Bekende dokter in Amerikaanse
bokskringe, Ferdie Pacheco; meen hy het
'n beter kans om 'nhartaanval in diekryt

'.
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